Д
ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (datum /factuality/ economic
wealth) – вж. икономически даденост.
ДАДЕНОСТ (datum /factuality/) (кд) – във:
икокореномическа даденост;
икономическа даденост;
икореномическа даденост;
икотехномическа даденост;
икоуниреномическа даденост;
обектна икономическа даденост;
предметна икономическа даденост (същото като икономическа даденост);
системна икономическа даденост;
типична икокореномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ДАНЪК (tax) (в макр.) – принудителен трансфер на ресурси от икономическите единици към държавата, който в качеството му на бюджетен инструмент
осигурява приходите на държавния бюджет (в макр.), респ. на местните бюджети с цел (1) да се финансират правителствените разходи (в макр.), (2) да
се въздействува върху агрегатното продуктово търсене (в макр.) и агрегатното продуктово предлагане (в макр.) и (3) да се преразпределят доходите и
богатствата. Данъкът е една от разновидностите на изземването, т.е. на изтичането на доход (в макр.). С данъци се облагат доходите, имуществото или
прираста на капитала [това са форми на пряк данък (в макр.)], както и потреблението на стоките и правото на собственост [това са форми на косвен данъци
(в макр.)]. Те са средство за провеждането на данъчната политика (в макр.), а

1

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отам – и на бюджтната политика (в макр.) и на макроикономическата политика (в макр.) изобщо.
ДАНЪК (tax) (кд) – във:
автономен данък (в макр.);
глобален данък (в макр.);
данък (в макр.);
данък върху разходите (в макр.);
данък на Тобин, Дж., върху чуждестранната валута (в межд.);
зависим данък (в макр.);
загуба на инфлационен данък (в межд.);
изравнителен данък върху лихвата (в межд.);
изтичане на доход с включен данък (в макр.);
индекс на данъците и таксите (в макр.);
косвен данък (в макр.);
механизъм на отрицателния данък върху дохода (в микр.);
мултипликатор на снижението на данъците (в макр.) (същото като данъчен мултипликатор (в макр.));
независим данък (в макр.) (същото като автономен данък (в макр.));
нетен данък (в макр.);
отрицателен данък върху дохода (в микр.) (вж механизъм на отрицателния данък върху дохода (в микр.));
политика на орязване на данъците (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включен данък (в
макр.);
пряк данък (в макр.);
разширено изтичание на доход с включен данък (в макр.)
съплайсайд-орязване на данъците (в макр.) (същото като политика на
орязване на данъците (в макр.));
трансграничен данък (в межд.);
функция на данъка (в макр.);
чист данък (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към данъчната политика
(в макр.).
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА (income tax) (ки) – във:
механизъм на отрицателния данък върху дохода (в микр.);
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателен данък върху дохода (в микр.) (вж механизъм на отрицателния данък върху дохода (в микр.)).
ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ (expenditure tax) (в макр.) – форма на данъчно
облагане, при която с данък (в макр.) се облагат и всички разходи, направени
от данъкоплатеца за придобиването на дохода, т.е. с данък се облага целият
доход, а не само чистият доход (не само разликата между приходите и разходите).
ДАНЪК НА ТОБИН, ДЖ., ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННАТА ВАЛУТА (Tobin
foreign exchange tax proposal) (в межд.) – предложение на Джеймс Тобин за въвеждане на данък върху сделките с чуждестранна валута (в межд.) с цел да
се намали подвижността на краткосрочния капитал и по този начин да се ограничат спекулативните трансакции и нежеланите флуктуации на плаващите
валутни курсове (в межд.).
ДАНЪЧЕН КЛИН (tax wedge) (в макр.). Схващането си за пределната данъчна ставка (в макр.) Артър Лафер разработва като теория за данъчния клин,
който според него държавата поставя между икономическите агенти и производството [вж. крива на А. Лафер (в макр.)].
ДАНЪЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (tax multiplier) (в макр.), едностранен данъчен мултипликатор (в макр.), мултипликатор на снижението на данъците (в макр.), – съотношение между пределната склонност към потребление
(в макр.) и пределната склонност към спестяване (в макр.) с отрицателен
знак. Показва с колко парични единици се намалява равновесният брутен
вътрешен продукт (в макр.) [респ. разполагаемият доход и потреблението]
при увеличаване с една парична единица на размера на данъците (в макр.) (на
данъчното облагане).
ДАНЪЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (tax multiplier) (ки) – във:
данъчен мултипликатор (в макр.);
едностранен данъчен мултипликатор (в макр.) (същото като данъчен
мултипликатор (в макр.)).
ДАНЪЧНА ЕКСПАНЗИЯ (tax expansion) (в макр.) (съкратено от политика
на данъчна експанзия) – същото като експанзионистична данъчна политика
(в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДАНЪЧНА ОСНОВА (tax base) (в макр.) – икономическа величина, в отношение към която се определя размерът на данъка (в макр.). Облагаемият доход
(и изобщо облагаемият икономически ингредиент) е основанието за възникване на данъчното задължение, но то не винаги съвпада с данъчната основа.
ДАНЪЧНА ОТГОВОРНОСТ (tax liabilty) (ки) – във:
теория за новата данъчна отговорност (в макр.).
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА (tax policy) (в макр.) – извършвано от държавата
изменение или задържане на съвкупния размер на данъчното облагане [приходите от което постъпват в държавния бюджет (в макр.)], чрез което се въздействува върху макроикономическите променливи за постигане на крайните
цели на бюджетната политика; целенасочено въздействие върху макроикономическата активност (в макр.) чрез данъчното облагане. Представлява разновидност на бюджетната политика (в макр.) [последната като форма на
макроикономическата политика (в макр.) изобщо]. Нейни типове са (1) антинеутралната данъчна политика (в макр.), в т.ч. експанзионистичната данъчна политика (в макр.) и рестриктивната данъчна политика (в макр.), и (2)
неутралната данъчна политика (в макр.), а нейни разновидности са едностранната данъчна политика (в макр.) и комбинираната данъчна политика (в
макр.).
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА (tax policy) (ки) – във:
данъчна политика (в макр.);
експанзионистична комбинирана данъчна политика (в макр.);
антинеутрална данъчна политика (в макр.);
антинеутрална едностранна данъчна политика (в макр.);
антинеутрална комбинирана данъчна политика (в макр.);
едностранна данъчна политика (в макр.);
експанзивна данъчна политика (в макр.) (същото като експанзионистична
данъчна политика (в макр.));
експанзионистична данъчна политика (в макр.);
експанзионистична едностранна данъчна политика (в макр.);
комбинирана данъчна политика (в макр.);
неекспанзионистична данъчна политика (в макр.);
нерестриктивна данъчна политика (в макр.);
неутрална данъчна политика (в макр.);
неутрална едностранна данъчна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неутрална комбинирана данъчна политика (в макр.);
рестриктивна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към данъчната политика
(в макр.).
ДАНЪЧНА РЕСТРИКЦИЯ (tax restriction) (в макр.) (съкратено от политика
на данъчна рестрикция) – същото като рестриктивна данъчна политика (в
макр.).
ДАНЪЧНА СПИРАЧКА (fiscal drag) (в макр.) – специфична характеристика
на инфлацията (в макр.) в качеството и на фактор, който влияе ограничаващо
върху макроикономическите регулиращи функции на данъка (в макр.) не само
посредством въздействието, което оказва пряко [без опосредствуващата роля
на системата на данъчното облагане (в макр.)] върху равнището на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.), но и като намалява ефективността на
функционирането на самата система на данъчното облагане по отношение на
макроикономическата активност (в макр.). При прогресивно данъчно облагане (в макр.) повишените от инфлацията номинални доходи се облагат с поголеми данъци, което намалява реалния разполагаем личен доход (в макр.) и
намалява агрегатното продуктово търсене (в макр.).
ДАНЪЧНА СТАВКА (tax rate) (в макр.) – процентна норма за определяне на
размера на данъка (в макр.) (в частност на данъчното задължение) в отношение към данъчната основа (в макр.). Значими нейни разновидности са
средната данъчна ставка (в макр.) и пределната данъчна ставка (в макр.).
ДАНЪЧНА СТАВКА (tax rate) (ки) – във:
данъчна ставка (в макр.);
експанзионистичен ефект на пределната данъчна ставка върху агрегатното продуктово предлагане (в макр.);
еластичност на данъчните постъпления към пределната данъчна ставка
(в макр.);
еластичност на номиналния брутен вътрешен продукт към пределната
данъчна ставка (в макр.);
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимална пределна данъчна ставка (в макр.);
пределна данъчна ставка (в макр.);
рестриктивен ефект на пределната данъчна ставка върху агрегатното
продуктово предлагане (в макр.);
средна данъчна ставка (в макр.).
ДАНЪЧНА ТЕЖЕСТ (tax burden) (в макр.) – размер на данъка (в макр.), който подлежи на изплащане (т.е. данъчното задължение). В по-широк смисъл в
нея се включват и разходите, извършвани от данакоплатеца по определянето и
ликвидирането на данъчното задължение, например счетоводните, правните и
административните разходи по декларирането на доходите и изчисляванео и
внасянето на данъка.
ДАНЪЧНО БРЕМЕ (tax burden) (ки) – във:
излишно данъчно бреме (в микр.);
разпределение на данъчното бреме (в макр.).
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (taxation) (в макр.) – принудително събиране от
страна на държавата на данъци от икономическите агенти (респ. от икономическите единици); изземвания (в макр.) от кръгооборота на националния доход
(в макр.). Вж. пропорционално данъчно облагане (в макр.) и прогресивно данъчно облагане (в макр.).
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (taxation) (ки) – във:
данъчно облагане (в макр.);
пределна норма на данъчното облагане (в макр.) (същото като пределна
данъчна ставка (в макр.));
пределна склонност към данъчно облагане (в макр.);
прогресивно данъчно облагане (в макр.);
пропорционално данъчно облагане (в макр.);
средна норма на данъчното облагане (в макр.) (същото като средна данъчна ставка (в макр.)).
ДАНЪЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ (tax revenue) (ки) – във:
еластичност на данъчните постъпления към пределната данъчна ставка
(в макр.).
ДАНЪЧНО ПРЕФЕРЕНЦИРАНЕ НА ЕКСПОРТНИТЕ ПРИХОДИ (tariff
preference of export revenue) (в межд.) – форма на косвено експортно субсиди6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ране (в межд.), при която държавата осигурява преференциален данъчен режим за експортните приходи, получавани от местните фирми. В САЩ то се
регулира със закона за приходите от 1971 г. (в межд.).
ДАНЪЧНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ (tax arrangement) (ки) – във:
трансгранично данъчно приспособяване (в межд.).
ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ (monopolies tax regulation)
(в микр.), регулиране на монополите чрез данъци (в микр.), – ограничаване
от страна на държавата на икономическата мощ на монополите чрез въвеждане
на данъчни утежнения. Познати са най-вече два типа данъчно регулиране на
монополите – регулиране на монопола чрез специфичен данък (в микр.) [наричано още регулиране на монопола чрез количествен данък (в микр.)] и регулиране на монопола чрез данък като обща сума (в микр.).
ДАНЪЧНОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (taxly-one-sided
fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна политика (в макр.), която едновременно
е едностранна бюджетна политика (в макр.) и данъчна политика (в макр.);
провеждане на данъчна политика (в макр.) при непровеждане на политика на
правителствените разходи (в макр.).
ДАНЪЧНОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (taxly-one-sided policy) (ки) –
във:
данъчноедностранна бюджетна политика (в макр.).
ДАНЪЧНОЗАСЛОНЕНИ ОТРАСЛИ (taxly-shelter industry) (в макр.) – отрасли, които имат благоприятни инвестиционни условия и ползуват данъчни
облекчения. Повишаването на пределната данъчна ставка (в макр.) оказва
дестимулиращо въздействие върху производството (за страната като цяло) и
пренасочва изразходването на ресурсите в отрасли, които са по-малко данъчно
обременени, т.е. са данъчно заслонени отрасли.
ДАНЪЧНОНЕОБЛАГАЕМИ РАЗХОДИ (taxly-deductible expenditures) (в
макр.) – определени с данъчното законодателство инвестиционни и други видове разходи се приспадат от облагаемата печалба. Ползуващите такова данъчно облекчение спадат към данъчнозаслонените отрасли (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДАНЪЧЪН РАЗХОД (tax expenditure) (в макр.) – данъчни отстъпки и данъчни
облекчения от страна на държавата (данъчен разход на държавата). Вж. чист
данък (в макр.).
ДВИЖЕНИЕ (movement) (кд) – във:
автономно икономическо движение;
асимптотично-устойчиво движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
асимптотично-устойчиво движение на непрекъснатата динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
варирано движение на динамичната икономическа система;
виртуално движение на икономическата система (същото като възможно движение на икономическата система; вж. холономна икономическа
система);
времево икономическо движение;
възможно движение на икономическата система (вж. холономна икономическа система);
движение на икономическата система (същото като икономическо движение);
движение на управляемата икономическа подсистема (същото като
управляемо икономическо движение; вж. управленски икономически процес);
действително движение на икономическата система (вж. холономна
икономическа система);
допълнително движение на динамичната икономическа система;
закон на движението на икономическата система;
изометрично движение на икономическото пространство (същото като
изометрично икономическо преобразувание);
икономическо движение;
комбинирано икономическо движение;
нарушено движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
нарушено движение на икономическата система;
нарушено /смутено/ икономическо движение;
невремево икономическо движение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ненарушено движение на икономическата система;
ненарушено /несмутено/ икономическо движение;
несмутено движение на икономическата система (същото като ненарушено движение на икономическата система);
несмутено икономическо движение (същото като ненарушено икономическо движение);
неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система);
основно движение на динамичната икономическа система;
принудено движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
просто хармонично икономическо движение (същото като прост хармоничен икономически цикъл);
резултативно хармонично икономическо движение (същото като сложен
хармоничен икономически цикъл);
свободно движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
сложно хармонично икономическо движение (същото като сложен хармоничен икономически цикъл);
смутено движение на икономическата система (същото като нарушено
движение на икономическата система);
смутено икономическо движение (същото като нарушено икономическо
движение);
търсещо икономическо движение (вж. саморегулираща се система на
оптимално /екстремално/ икономическо управление);
управляемо икономическо движение (вж. управленски икономически
процес);
уравнения на икономическото движение;
установено движение на икономическата система;
устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
устойчивост на нарушеното движение в икономическата система.
ДВИЖЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (motion in the economic
system) (ки) – във:
устойчивост на нарушеното движение в икономическата система.
ДВИЖЕНИЕ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (motion of the dynamic economic system) (ки) – във:
варирано движение на динамичната икономическа система;
асимптотично-устойчиво движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
асимптотично-устойчиво движение на непрекъснатата динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
допълнително движение на динамичната икономическа система;
нарушено движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
основно движение на динамичната икономическа система.
ДВИЖЕНИЕ НА ДИСКРЕТНАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (motion of the discrete dynamic economic system) (ки) – във:
неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система).
ДВИЖЕНИЕ НА ДИСКРЕТНАТА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (motion of the discrete systems of economic management
/control/ analysis) (ки) – във:
принудено движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свободно движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление).
ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
motion) – същото като икономическо движение.
ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
motion) (ки) – във:
асимптотично-устойчиво движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
асимптотично-устойчиво движение на непрекъснатата динамична
икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система);
варирано движение на динамичната икономическа система;
виртуално движение на икономическата система (същото като възможно движение на икономическата система; вж. холономна икономическа
система);
възможно движение на икономическата система (вж. холономна икономическа система);
движение на икономическата система (същото като икономическо движение);
действително движение на икономическата система (вж. холономна
икономическа система);
допълнително движение на динамичната икономическа система;
закон на движението на икономическата система;
нарушено движение на дискретната динамична икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
нарушено движение на икономическата система;
ненарушено движение на икономическата система;
несмутено движение на икономическата система (същото като ненарушено движение на икономическата система);
неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система;
основно движение на динамичната икономическа система;
смутено движение на икономическата система (същото като нарушено
движение на икономическата система)
установено движение на икономическата система;
устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на дискретната динамична
икономическа система (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система);
устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система).
ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО (economic
space motion) (ки) – във:
изометрично движение на икономическото пространство (същото като
изометрично икономическо преобразование).
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (motion of the continuous dynamic economic system) (ки) – във:
неустойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система вж. устойчивост на непрекъснатата динамична икономическа система;
устойчиво по Ляпунов, А. М., движение на непрекъснатата динамична икономическа система (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система).
ДВИЖЕНИЕ НА УПРАВЛЯЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА
(dirigible /controllable/ economic subsystem motion) – същото като управляемо
икономическо движение (вж. управленски икономически процес).
ДВОЕН ЦЕНОВИ КАТАЛОГ (double price catalogue) (в микр.) – множествен ценови каталог (в микр.) с два интервала.
“ДВОЙНА ИГРА” (straddle) (ки) – във:
покупка “двойна игра” (в макр., в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВОЙНА ИКОНОМИЧЕСКА СЪВМЕСТИМОСТ* (double economic compatibility) – положение, при което аксиомата за икономическата съвместимост е спазена за варианти от отношения между две комбинации от икономическа блага (в т.ч. и от икономически продукти). Нейна разновидност е
двойната продуктова икономическа съвместимост* (double product
economic compatibility). Обикновено се подразбира се като двойна индивидуална икономическа съвместимост* (double individual economic compatibility),
но се проявява и като двойна фирмена икономическа съвместимост* (double
firm economic compatibility), като двойна обществена икономическа съвместимост* (double social economic compatibility) и т.н. Валидна е за възпроизводствените икономически единици, в т.ч. и за производителите и потребителите.
ДВОЙНА ТРАНСФЕРНА ЦЕНА (dual transfer price) (в межд.) – метод на
международно трансферно ценообразуване (в межд.), предпоставки за чието
прилагане са по-голямата децентрализация на транснационалната корпорация
(в межд.) и желанието ценообразуването да бъде едновременно изгодно както
за филиалите продавачи, така и за филиалите купувачи. Този метод допуска
едновременното използуване на две международни трансферни цени
(international transfer prices) (в межд.), едната от които съответствува на общокорпоративните цели, а другата отговаря на интересите на филиалите, като
трансферът се осъществява по цената, която задоволява едновременно продавача и купувача.
ДВОЙНА ЦЕНА (dual price) (ки) – във:
двойна трансферна цена (в межд.).
ДВОЙНО ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (dual integral economic regulation) – икономическо регулиране, при което регулиращата
икономическа величина в система на икономическо регулиране (респ. управляващата икономическа величина в системата на икономическо управление) се
определя чрез израза
t

t t

y g (t ) = a0ε (t ) + a1 ∫ ε (t ) dt + a 2 ∫ ∫ ε (t ) dt 2 ,
0

00

където ε(t) е величината на разсъгласуването на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВОЙНО ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (dual integral economic management) – двойно интегрално икономическо регулиране, извършвано при условията на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
ДВОЙНО ОТРИЦАНИЕ В ИКОНОМИКАТА (double negation in economy)
(ки) – във:
закон за двойното отрицание в икономиката (вж. алгебра на икономическите множества).
ДВОЙНО РЕШЕНИЕ (double solution; dual decesion) (ки) – във:
хипотеза за двойното решение (вж. Робърт Уеин Клауър).
ДВОЙНСТВЕН ГРАДИЕНТЕН МЕТОД (dual gradients method) в икономиката – приложена в икономиката модификация на градиентния метод, разработен от К. Ероу и А. Хуруиц. С двойнствения градиентен метод може да се решава следната икономическа задача на изпъкналото програмиране (изпъкналата оптимизационна икономическа задача): да се намери векторът x, който
максимизира целевата икономическа функция f(x) при ограничителните икономически условия g(x) ≥ 0. Приемаме, че са изпълнени следните условия: (1)
f(x) и g1(x), g2(x), …, gn(x) са изпъкнали отгоре икономически функции; (2) съществува такъв вектор x0, щото g(x0) ≥ 0; (3) f(x) е строго изпъкнала отгоре
икономическа функция, поради което оптималното икономическо решение на
тази задача x* е единствено; (4) за всяко u ≥ 0 икономическата функция на Ж.
Лагранж φ (x, u) = f(x) + (u, g(x)) има краен максимум по x, където (u, g(x)) е
скаларно произведение на вектори. Тогава непрекъснатият двойнствен градиентен икономически процес
ако u j (t ) = 0,
 0,

du j (t )  q j ( x(t )) ≥ 0, ако u j (t ) > 0,
=
dt
 − q j ( x(t ))
 − в останалите случаи

j = 1, 2, ..., m,
е сходящ към някаква оптимална седлова икономическа точка (x(u*), u*) на
икономическата функция на Ж. Лагранж φ (x, u), където x(t) = x(u(t)), а x(u) се
извежда от условията φ (x(u), u) = max ϕ ( x, u ).
x
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При практическата реализация на този процес е необходимо да се премине
към негов аналог с крайни разлики. Крайноразликовият двойнствен градиентен процес от вида
u (t + 1) = max {0, u (t ) − ρg ( x(t ))}, t = 0, 1, 2, ..., u (0) ≥ 0,

със зададена скорост на изменението ρ > 0 е устойчив по отношение към u(t)
(вж. градиент на икономическата функция). Тази устойчивост означава, че за
всяка начална икономическа точка u(0) ≥ 0 и за всяко число ε съществува такова число ρ0 > 0, щото за решението u(t) на разглеждания икономически процес при ρ ≤ ρ0 съществува цяло число t0 със свойствата V(u(t+1)) < V(u(t)) за 0 <
t < t0 и V(u(t)) ≤ ε за t ≥ t0, където
V (u ) = min | u − u* |2 ,
u *∈U *

а U* е множеството на такива вектори u, щото (x, u) е седлова точка на икономическата функция на Ж. Лагранж φ (x, u). По такъв начин има монотонна
икономическа сходимост* (monotonic economic convergence) на вектора x(t)
към ε-околността на точката u* ∈U *, а значи и сходимост на вектора x(t) към
произволно малка околност на точката x. При изпълнение на условията (1) –
(4) и на условията за непрекъснатост на производните fxx в случай на линейна
икономическа функция g(x) може да се избира такава стъпка ρ ≤ ρ0, щото да
има монотонна сходимост на вектора x(t) към оптималното решение на икономическата задача x*. С този метод може да бъде решена и икономическата задача на линейното програмиране.
Недостатък на посочената методика са затрудненията, които възникват
при предварителното определяне на стъпката ρ0. Той се преодолява, ако се разглежда икономическият процес

u (t + 1) = max {0, u (t ) − ρ (t )γ (t ) g ( x(t ))}, t = 0, 1, 2, ..., u (0) ≥ 0,
където
∞

∞

∑ ρ(t ),

∑ ρ 2 (t ) = S < ∞,

t =0

t =0

γ (t ) | g ( x(t )) | ≤ k < ∞.

При тези условия в общия случай съществува немонотонна икономическа
сходимост* (non-monotonic economic convergence) на вектора u(t) към вектора
u* ∈U *, а поради това и на вектора x(t) към вектора x*.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВОЙНСТВЕН ПАЗАР НА ТРУДА (dual labour market) (ки) – във:
теория за двойствения пазар на труда (в макр.).
ДВОЙНСТВЕН СИМПЛЕКС-МЕТОД (dual simplex method) в икономиката
– метод за решаване на икономическата задача на линейното програмиране (на
линейната оптимизационна икономическа задача), при който се осъществява
насочено движение по опорните икономически планове на неговата двойнствена задача (вж. двойнствена задача на линейното програмиране) до намирането на оптималното икономическо решение (на оптималния икономически
план). Той е симплекс-метод за решаване на оптимизационна икономическа
задача, която е двойнствена по отношение на изходната задача и затова се
формулира в термините на изходната.
ДВОЙНСТВЕНА ЗАДАЧА (dual problem) (ки) – във:
двойнствена задача на изпъкналото програмиране;
двойнствена задача на линейното програмиране;
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
двойнствена линейна оптимизационна икономическа задача (същото като
двойнствена задача на линейното програмиране).
ДВОЙНСТВЕНА ЗАДАЧА НА ИЗПЪКНАЛОТО ПРОГРАМИРАНЕ (dual
problem of the convex programming) в икономиката. За да се изясни двойнствената задача на изпъкналото програмиране в икономиката (двойнствената изпъкнала оптимизационна икономическа задача), най-напред се представя общата задача на крайномерното програмиране като намиране на значението на
израза
(1)

v=

sup

f ( x),

g ( x ) ≥ 0 , x∈ R

където g(x) = {g1(x), g1(x), …, gm(x)} е някаква икономическа вектор-функция, а
R е някакво икономическо множество в n-мерното икономическо пространство. Като се въведе в горната задача икономическата функция на Ж. Лагранж
F (x, y) = f(x) + (y, g(x)), където (y, g(x)) е скаларно произведение (вж. матрица)
на y и g(x), тогава може да се разглежда оптимизационната икономическа задача за намиране на

(2)

v′ = sup inf F ( x, y ).
x∈ R y ≥ 0 ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Оптимизационните икономически задачи (1) и (2) са еквивалентни и v = v′, ако
изходната икономическа задача има решение. В противен случай v′ = – ∞. Оптимизационната икономическата задача, която е двойнствена по отношение на
задачата (1), се свежда до намирането на

(3)

v~ = inf sup F ( x, y ) = inf ψ ( y ).
y ≥ 0 x∈ R

y≥0

За да се формулира теоремата за двойствеността при изпъкналото програмиране в икономиката, се въвежда следното обобщение на оптимизационната
икономическа задача (1):

(4)

v′′ = lim

sup

ε k → 0 g ( x ) ≥ −ε > 0 ,
k

f ( x).

x∈ R

Ако множеството от икономически планове на задачата (1), респ. на задачата
(4), е празно, тогава икономическата величина v′, респ. величината v″, трябва
да бъде равна на – ∞. При това винаги v~ ≥ v′′ ≥ v = v′. Ако f(x) и gi (x), i = 1, 2,
…, m, са изпъкнали отгоре икономически функции, а R е изпъкнало икономическо множество, т.е. ако (1) е икономическа задача на изпъкналото програмиране, тогава е в сила равенството v~ = v′′. От това следва, че има място
следната теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (duality
theorem of the convex programming): задачите (1) и (2) са свързани в съотношение на двойственост v = v~ тогава и само тогава, когато преходът от изходната
оптимизационна задача (1) към обобщената изходна оптимизационна задача
(4) не предизвиква нарастване на горната граница на (1), т.е. когато v = v′′.
Има няколко условия, всяко едно от които е достатъчно за да бъде изпълнено съотношението на двойствеността на икономическата задача на изпъкналото програмиране v = v~ . Тук са посочени три от тях. Първо, икономическите
функции f(x) и gi(x), i = 1, 2, …, m, да са изпъкнали отгоре и да са непрекъснати
в затвореното икономическо множество R, а множеството G от икономически планове в задачата (1) да е непразно и ограничено (вж. ограничено икономическо множество). Освен това горната граница в правата оптимизационна
икономическа задача (1) се достига при v < ∞, макар че долната граница в
двойнствената оптимизационна икономическа задача може и да не бъде достигната (вж. двойнствена задача на линейното програмиране). Второ, икономическите функции f(x) и gi(x), i = 1, 2, …, m, да са изпъкнали отгоре, икономическото множество R да е изпъкнало и да се изпълнява условието за регулярност на Слейтър (Slater`s regularity condition) в изпъкналото програмиране
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(обикновено интерпретирано в математическата икономика), според което
съществува такъв икономически план x(0) на задачата (1), щото gi (x(0)) > 0, i = 1,
2, …, m. Условието на Слейтър изключва от оптимизационната икономическа
задача условия във вид на неравенства. Обаче за оптимизационни икономически задачи от типа
gi (x) ≥ 0, i = 1, 2, …, m1, hi (x) = 0,
i = 1, 2, …, s, m1 + 2s = m,

където hi (x) е линейна икономическа функция, има място обобщеното условие за регулярност на Слейтер (Slater`s regularity generalized condition), според което съществува такъв икономически план x(0), щото gi (x(0)) > 0, i = 1, 2,
…, m1, където x(0) е вътрешна икономическа точка на множеството R. В долната граница на двойнствената оптимизационна икономическа задача при
v = v~ < ∞ се достига при някакво y*. Обаче горната граница в изходната задача
може и да не бъде достигната. Трето, f(x) да е изпъкнала отгоре и гладка по
части икономическа функция, gi(x), i = 1, 2, …, m, да са изпъкнали отгоре и линейни по части икономически функции, R да е изпъкнало отгоре многостенно
икономическо множество, като множеството от планове на оптимизационната
икономическа задача (1) е непразно. При това, когато v = v~ < ∞, при някои
x* ∈ G и y* ≥ 0 е валидно, че
v = v~ = f ( x*) = ψ ( y*).

Двойнствените оптимизационни икономически задачи (1) и (3) в своята
общност са свързани със седловата икономическа точка на икономическата
функция на Ж. Лагранж F (x, y). Тази връзка произтича от следната теорема в
математическото програмиране (интерпретирана в икономиката): за да съществува седлова икономическа точка на функцията на Ж. Лагранж F (x, y) при
x ∈ R и y* ≥ 0 е необходимо и достатъчно оптимизационните икономически
задачи (1) да са свързани в съотношение на двойственост и да имат свои решения в някакви икономически точки x* ∈ G и y* ≥ 0. При това всяка двойка оптимални решения x* ∈ G и y* ≥ 0 на двойнствените оптимизационни икономически задачи представлява оптимална седлова икономическа точка на функцията F (x, y) и, обратно, оптималната седлова икономическа точка (x*, y*) на
функцията F (x, y) определя оптималните икономически решения x* и y* съответно на задачите (1) и (3). Така че въпросната теорема позволява решението
на оптимизационната икономическата задача (1) да се сведе до намирането на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------седловата точка на икономическата функция на Ж. Лагранж F (x, y) в областта
x* ∈ G, y* ≥ 0 (ако тази точка съществува).
За да се състави двойнствената икономическа задача на изпъкналото
програмиране, е необходимо да се намери изпъкналата отдолу икономическа
функция

ψ ( y ) = sup F ( x, y ).
x∈ R

Затова, ако y(1) и y(2) са коя да е двойка от точки в m-мерното икономическо
пространство, тогава при 0 ≤ d ≤ 1 е в сила следната зависимост:

ψ (dy

(

(1)

+ (1 − d ) y

( 2)

)

)

(

)

 dF x, y (1) +
= sup 
( 2)
x ∈R 
+ (1 − d ) F x, y

(

(

)

)


=


( )

( )

= d sup F x, y (1) + (1 − d ) sup F x, y ( 2 ) = d ψ y (1) + (1 − d )ψ y ( 2 ) .
x ∈R

x ∈R

Следователно двойнствената оптимизационна икономическа задача inf ψ ( y ) е
y≥0

икономическа задача на изпъкналото програмиране. Тъй като винаги v ≤ v~,
решението на двойнствената оптимизационна икономическа задача е оценка
на глобалния икономически максимум.
Построяването на двойнствената икономическа задача на изпъкналото
програмиране може да се илюстрира със следния пример. Нека изходната оптимизационна икономическа задача е
max

b − Ax ≥ 0, x ≥ 0 , x∈ R

(c, x),

където c = (c1, c2, …, cn) е постоянен вектор, а A = (aij) е матрица с размерност n
× m. Намираме икономическата функция ψ (y) (където y ≥ 0 е вектор с размерност m) по следния начин:

ψ ( y ) = max{(c, x) + ( y, b − Ax)} =
x≥0

ако c − A′y ≤ 0,
(b, y ),
= (b, y ) + max (c − A′y, x) = 
x≥0
∞ − в противния случай.
Тогава двойнствената икономическа задача на изпъкналото програмиране (по
отношение на изходната) е
min

c − A′y ≤ 0 , y ≥ 0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВОЙНСТВЕНА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (dual
problem of the linear programming) в икономиката, двойнствена линейна оптимизационна икономическа задача [в някои литературни източници означавана като двойнствена задача на математическото програмиране (dual
problem in mathematical programming)]. На всяка дадена задача на линейното
програмиране съответствува някаква негова двойнствена задача. Дадената оптимизационна задача е позната под наименованието права или още – изходна
(оптимизационна) задача. Според правата задача на линейното програмиране (primal problem of the linear programming) в икономиката (тя е права линейна оптимизационна икономическа задача) трябва за да се намери максимумът на целевата икономическа функция
F * = max F ( x) = max{cx}
x

x

при условията Ax ≤ b и x ≥ 0. Нейният разгърнат вид е: да се намери икономическият максимум
F* =

max F ( x1 , x2 , ..., xn ) =

x1 , x2 , ..., xn

max {c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn }

x1 , x2 , ..., xn

при икономическите ограничения
a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn ≤ b1 ,
a21 x1 + a22 x2 + ... + a2 n xn ≤ b2 ,
−−−−−−−−−−−−−−−−
am1 x1 + am 2 x2 + ... + amn xn ≤ bm ;
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, ..., xn ≥ 0.

Според двойнствената задача на линейното програмиране в икономиката, която също е оптимизационна икономическа задача (тя е двойнствена линейна
оптимизационна икономическа задача) трябва за да се намери минимумът на
целевата икономическа функция

G* = min G ( y ) = min{ yb}
y

y

при условията yA ≥ c и y ≥ 0, където y е вектор-редът y = (y1, y2, …, ym). Нейният разгърнат вид е:: да се намери икономическият минимум

G* =

min

y1 , y 2 , ..., y m

F ( y1 , y 2 , ..., y m ) =

min {b1 y1 + b2 y 2 + ... + bm y m }

y1 , y 2 , ..., y m
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при икономическите ограничения

a11 y1 + a21 y 2 + ... + am1 y m ≥ c1 ,
a12 y1 + a 22 y 2 + ... + a m 2 y m ≥ c2 ,
−−−−−−−−−−−−−−−−
a1n y1 + a2 n y 2 + ... + amn y m ≥ cn ;
y1 ≥ 0, y 2 ≥ 0, ..., y m ≥ 0.

Общото между двете икономически задачи на линейното програмиране
(правата и двойнствената) е, че и в двата случая се търси икономическият екстремум на линейна целева икономическа функция при условието, че инструменталните икономически променливи са неотрицателни величини и че
удовлетворяват система от линейни неравенства. И в двете задачи се използват
едни и същи параметри – матрицата A, вектор-стълбът b и вектор-редът c. Те
имат равен брой икономически ограничения и всяка от двете икономически
задачи може да бъде интерпретирана геометрично. Различното между двете
оптимизационни задачи е, че в правата задача се определят значенията на n
променливи, които са елементите на вектор-стълба x, а в двойнствената задача
– m променливи, които са елементите на вектор-стълба y; в правата (изходната) икономическа задача се определя икономически максимум, а в двойнствената икономическа задача – икономически минимум; знаците на неравенствата
в ограничителните условия са различни; и при двете задачи константите на
икономическите ограничения на едната задача са коефициенти на целевата
икономическа функция на другата. Ако към двойнствената икономическа задача се приложат същите преобразувания, които са били приложени към правата икономическа задача, тогава отново се преминава към изходната задача,
което означава, че оптимизационната икономическа задача, която е двойнствена на двойнствената задача, е изходната. Това показва, че нито една от двете
оптимизационни икономически задачи не може да бъде определена като основна по отношение на другата и че следователно всяка една от двете задачи
може да бъде формулирана като двойнствена и всяка задача е двойнствена по
отношение на другата. Интерпретацията на определен клас икономически зависимости и решаването на икономически задачи, свързани с тях, обикновено
се означават като проблем за двойнствеността в икономиката (duality
problem in economy).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическите множители на Ж. Лагранж в двойнствената задача
на линейното програмиране
Методът на множителите на Ж. Лагранж заема централно място в
двойнствената икономическа задача на линейното програмиране в икономиката, тъй като нейните инструментални икономически променливи са икономическите множителите на Ж. Лагранж в изходната оптимизационна икономическа задача. Разглеждаме задачата за икономическото максимизиране “да
се намери
(1)

F * = max F ( x) = max{cx}
x

x

при условията Ax ≤ b и x ≥ 0”, като права икономическа задача на линейното
програмиране. Приемаме, че икономическата функция на Ж. Лагранж е определена като

L(x, y) = cx + y(b – Ax) = cx + yb – yAx.
В такъв случай съгласно с теоремата на Х. Кун и А. Такер x* е решение на задачата (1), т.е. е икономическият максимум, ако съществува такъв вектор-ред
y*, щото в оптималната икономическа точка (x*, y*) се изпълняват условията
на Х. Кун и А. Такер, които имат вида:

(2)

 ∂L
 ∂x = c − yA ≤ 0,

 ∂L x = (c − yA) x = 0,
 ∂x

x ≥ 0,

 ∂L

= b − Ax ≥ 0,
 ∂y
 ∂L
y
= y (b − Ax) = 0,
 ∂x

y ≥ 0.

Нека сега в качеството й на права оптимизационна задача да разгледаме
задачата на икономическото минимизиране: да се намери

(3)

G* = min G ( y ) = min{ yb}
y

y

при условията yA ≥ c и y ≥ 0.
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Тогава за нея икономическата функция на Ж. Лагранж е определена като:

L(y, x) = yb + (c – yA)x = yb + cx – yAx.
В такъв случай от теоремата на Х. Кун и А. Такер следва, че y* е оптимално
решение на тази задача, т.е. е неин икономически минимум, ако съществува
такъв вектор-стълб x*, щото в оптималната икономическа точка (x*, y*) се изпълняват условията на Х. Кун и А. Такер, които имат вида:

(4)

 ∂L
 ∂y = b − Ax ≥ 0,

 ∂L
 y ∂x = y (b − Ax) = 0,

y ≥ 0,


 ∂L = c − yA ≤ 0,
 ∂x
 ∂L
 x = (c − yA) x = 0,
 ∂x

x ≥ 0.


Това показва, че функцията на Ж. Лагранж и условията на Х. Кун и А. Такер
са един и същи и за двете оптимизационни икономически задачи: правата и
двойнствената икономическа задача на линейното програмиране. Върху тези
условия се базират двете основни теореми на линейното програмиране изобщо. Това положение е валидно и за правата и двойнствената икономическа задача на линейното програмиране.
Ако се приложи първата основна теорема на линейното програмиране
(first basic theorem of the linear programming) [това е теоремата за съществуването на неявната функция (existence theorem of the implicit function theorem)], може да се твърди, че за да има решение икономическата задача на линейното програмиране, е необходимо и достатъчно щото допустимите икономически множества както на правата, така и на двойнствената, икономическа
задача да са непразни. За да се докаже това, че и в двете оптимизационни икономически задачи (правата и двойнствената) векторите на поведението на оптималната икономическата система са допустими, могат да се разгледат ограничителните икономически неравенства на двете задачи Ax ≤ b и yA ≥ c. Тъй
като векторът y е неотрицателен, то yAx ≤ yb, и тъй като и векторът x е неотрицателен, то F(x) = cx ≤ yAx. Следователно, ако x и y са допустими икономичес23
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ки вектори, тогава F(x) ≤ G(y), т.е. значението на целевата икономическа функция в задачата за икономическата максимизиране не е по-голямо от значението на целевата икономическа функция в двойнствената задача на икономическото минимизиране. Предполагаме освен това, че в двете оптимизационни
икономически задачи съществуват допустимите вектори x0 и y0. Допустимото
икономическо множество на правата оптимизационна икономическа задача
съдържа вектора x0 и следователно то е непразно. Целевата икономическа
функция в правата задача е ограничена отгоре, тъй като за кой да е допустим
вектор x е валидно F(x) ≤ G(y0). Следователно правата задача има решение.
Тъй като при всеки допустим вектор y е валидно F(x0) ≤ G(y), то целевата функция на двойнствената оптимизационна икономическа задача е ограничена отдолу. А тъй като допустимото икономическо множество съдържа допустим
вектор, то и двойнствената оптимизационна икономическа задача има решение.
Може да се докаже също, че ако решението на икономическата задача на
линейното програмиране съществува, то допустимите икономически множества и на двете оптимизационни икономически задачи (правата и двойнствената)
са непразни. Приемаме, че x* е решение на задачата на икономическото максимизиране. Тогава правата оптимизационна икономическа задача има поне
един допустим вектор и той е x*. Известно е, че целевата икономическа функция е вдлъбната, а функциите на икономическите ограничения са изпъкнали
(по определение линейната функция е едновременно и изпъкнала и вдлъбната), и че освен това се изпълняват условията за регулярност на ограниченията.
Ето защо, ако x* е решение на задачата за икономическата максимизиране, то
тогава съгласно с теоремата на Х. Кун и А. Такер съществува вектор y*, който
удовлетворява условията (2). Така че y*A ≥ c и y* ≥ 0 и следователно y* е допустим вектор. И така, оптималното икономическо решение в разглежданата
област на математическото програмиране съществува тогава и само тогава,
когато всяка от двойнствените икономически задачи има допустими вектори.
Ако допустимото икономическо множество на една от двете оптимизационни
задачи е празно, тогава или допустимото множество на двойнствената икономическа задача е празно, или нейната целева функция е неограничена. Изобщо,
кои да е две двойнствени оптимизационни икономически задачи или имат допустими вектори и по този начин според теоремата за съществуването имат
решения, или само една от двойнствените оптимизационни икономически задачи има допустим вектор (като нейната целева функция не е ограничена), или
нито една от двойнствените задачи няма допустими вектори.
24
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Ако се приложи втората основна теорема на линейното програмиране
(second basic theorem of the linear programming) [това е теоремата за двойнствеността (duality thorem), наричана още първа теорема за двойнствеността
(first duality thorem)], може да се твърди, че някакъв допустим вектор е решение на икономическата задача на линейното програмиране тогава и само тогава, когато съществува такъв допустим вектор на нейната двойнствена задача,
щото оптималните значения на двете целеви икономически функции при тези
вектори са равни. Това може да се потвърди, като най-напред се докаже, че
ако x* е решение на задачата за икономическата максимизиране, то тогава съществува такъв допустим вектор на y* на двойнствената оптимизационна задача, щото значенията на целевите функции от тези вектори да са равни. Ако
векторът y* удовлетворява условията на Х. Кун и А. Такер (2), тогава y*A ≥ c и
y* ≥ 0, т.е. този вектор ще бъде допустим. Освен това от равенствата (c – y*A)
x* = 0 и y*(b –A x*) = 0 следва, че F(x*) = cx* = y*Ax* = y*b = G(y*), т.е. значенията на двете целеви икономически функции са равни. За да се достигне до
същият извод, но като се използва задачата за икономическото минимизиране,
е достатъчно да се приложи същият подход и към условията (4).
По-нататък може да се докаже, че ако съществуват такива допустими
вектори x* и y*, при които значенията на двете целеви икономически функции
са равни, т.е.

(5)

F(x*) = cx* = y*b = G(y*),

то тези вектори са решения на двете двойнствени оптимизационни икономически задачи. Тъй като x и y са допустими вектори, то от вече обоснованите
зависимости y*A ≥ c и y* ≥ 0 следва, че F(x) ≤ G(y), а доколкото y* е допустим
вектор, то F(x) < G(y*). Следователно при всички допустими x е валидно F(x) ≤
F(x*) [вж. също (5)], а това от своя страна означава, че x* е решение на задачата на икономическото максимизиране. По аналогичен начин за всички допустими y* е валидно, че G(y*) ≤ G(y). Така че допустимият вектор x* е решение
на задачата на икономическото максимизиране тогава и само тогава, когато
съществува допустим вектор y* за двойнствената оптимизационна икономическа задача, при което се изпълнява равенството (5). В частност F(x) ≤ F(x*) =
G(y*) ≤ G(y). Доколкото F не е по-голямо от G, то, като се решават задачата за
максимизирането на целевата икономическа функция F по отношение на x и
задачата за минимизирането на целевата икономическа функция G по отношение на y, се повишава равнището на значението на F и се понижава равнището
на значението на G, докато те се изравнят.
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Ако се приложи третата основна теорема на линейното програмиране
(third basic theorem of the linear programming) [това е теоремата за допълващата нестрогост (complementary slackness thorem), наричана още втора теорема за двойнствеността (second duality thorem)], може да се твърди, че за да
бъдат допустими векторите x* и y* на двойнствените икономически задачи на
линейното програмиране, е необходимо и достатъчно те да удовлетворяват условията за допълващата нестрогост (complementary slackness conditions) в
икономиката (c – y*A) x* = 0 и y*(b –A x*) = 0. Необходимостта в тази зависимост следва непосредствено от условията на Х. Кун и А. Такер, а достатъчността й – от теоремите за двойствеността. И наистина, ако предположим, че
x* и y* са допустими вектори, тогава от условията за допълващата нестрогост
следва, че F(x*) = cx* = y*Ax* = y*b = G(y*). Следователно x* и y* са търсеното
оптимално икономическо решение. Да запишем условията за допълващата
нестрогост в разгърнат вид:
m

∗ ∗
c
−
 j ∑ aij yi  x j = 0. j = 1, 2, ..., n,
i =1


n


yi∗  bi − ∑ aij x ∗j  = 0, i = 1, 2, ..., m.
j =1



Като се съпоставят тези изрази с ограниченията в правата и в двойнствената
икономическа задача на линейното програмиране, се получава че:

I − 1. x ∗j ≥ 0, като в т.ч. x ∗j = 0, ако

m

∑ aij yi∗ > c j ,

j = 1, 2, ..., n,

i =1
m

I − 2.

m

∑ aij yi∗ ≥ c j , като в т.ч.

∑ aij yi∗ = c j ,

i =1

i =1

II − 1. yi∗ ≥ 0, като в т.ч. yi∗ = 0, ако

ако x ∗j > 0, j = 1, 2, ..., n,

n

∑ aij x ∗j < bi ,

i = 1, 2, ..., m,

j =1
n

II − 2.

∑ aij x ∗j ≤ bi ,
j =1

n

като в т.ч.

∑ aij x ∗j = bi ,

ако yi∗ > 0, i = 1, 2, ..., m.

j =1

От тези изрази се вижда, че ако в оптималната икономическа точка някое ограничение се изпълнява като строго равенство, тогава съответствуващата
двойнствена икономическа променлива е равна на нула, а ако в тази точка ня-
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променливи са инструменталните икономически променливи на правата и обратната задача на линейното програмиране в икономиката). От решението на
двойнствената задача се вижда кои икономически променливи в правата задача стават равни на нула в оптималната икономическа точка и кои ограничителни неравенства се реализират като равенства в този точка.
Като се използват спомагателни икономически променливи, може да се
даде геометрична интерпретация на решението на двойнствените оптимизационни икономически задачи. Според теоремите за допълнителната нестрогост
векторите x* и y* са решения на двойнствените задачи за икономическо максимизиране и минимизиране тогава и само тогава, когато

(6)

 Ax* ≤ b, x* ≥ 0,
 y * (b − Ax*) = 0,


 y * A ≥ c, y* ≥ 0,
 (c − y * A) x* = 0.

В задачата за икономическото максимизиране въвеждаме вектор-стълба на
спомагателните икономически променливи s = (s1, s2, …, sm)′, а в задачата за
икономическото минимизиране – вектор-реда на подобни променливи r = (r1,
r2, …, rn). Това позволява условията (6) да се преобразуват във вида

(7)

Ax * + s = b,

 x* ≥ 0, s* ≥ 0, y * s* = 0,


y * A = c + r*,

 y* ≥ 0, r* ≥ 0, r * x* = 0.

Неотрицателността на спомагателните икономически променливи тук се осигурява чрез ограничителните неравенства в двете оптимизационни икономически задачи, а равенството с нула на сумата от произведенията на спомагателните икономически променливи с двойнствените инструментални икономически променливи осигурява изпълнението на условията за допълващата
нестрогост.
Условията (7) имат следната геометрична интерпретация. Условията за
това, векторът y* да е допустим в задачата на икономическото минимизиране,
може да се представят във вида
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c = y * A + r * (− E ), y* ≥ 0, r* ≥ 0,
където E е единичната матрица. Тези условия показват, че векторът c е линейна икономическа комбинация от редовете на матрицата на коефициентите
и единичната матрица, умножена с – 1. Заедно с това векторът c е градиент на
целевата икономическа функция в задачата за максимизирането, и следователно той определя направлението на най-бързото нарастване на тази функция.
Редовете на матрицата на коефициентите и редовете на единичната матрица,
умножени с – 1, са съответно вектори на градиентите на функциите, влизащи в
ограничителните неравенства и в ограниченията за неотрицателност на инструменталните икономически променливи. Условията за това, векторът n* да е
допустим в задачата на икономическото максимизиране, може да се представят във вида
− b = (− A) x * +(− E ) s*, x* ≥ 0, s* ≥ 0.

(9)

От този израз се вижда, че направлението на най-бързото нарастване на значението на целевата функция на задачата на икономическата минимизация [т.е.
направлението на градиента на икономическата функция G(y), взето с отрицателен знак] е неотрицателна линейна комбинация на нормалите, насочени вън
от допустимото икономическо множество. Тези нормали са стълбовете на матрицата на коефициентите и стълбовете на единичната матрица, взети с отрицателен знак. Изразите (8) и (9) показват, че в оптималната икономическа точка
на всяка от двете задачи направлението на най-бързия растеж на значението на
целевите функции трябва да се намира между нормалите, насочени вън от допустимото икономическо множество.

Икономическа
променливи

интерпретация

на

двойнствените

икономически

Аналогично на случая с правата икономическа задача на линейното програмиране, така и в нейната двойнствена задача икономическите множители
на Ж. Лагранж са показатели за чувствителността на оптималното значение на
целевата функция (на икономическия оптимум) на двойнствената задача към
измененията в константите на икономическите ограничения на тази задача в
определена оптимална икономическа система. Да приемем, че в точката на
икономическия оптимум на правата задача на икономическото максимизиране
(1) m1 ограничителни неравенства се реализират като равенства, а останалите
m – m1 се изпълняват като строги неравенства, докато пък в двойнствената за-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дача на икономическото минимизиране n1 ограничителни неравенства се реализират като равенства, а останалите n – n1 се изпълняват като строги неравенства. В такъв случай ограничителните неравенства могат да се подредят отново по такъв начин, че първите m1 ограничения в правата задача за максимизирането и първите n1 ограничения в задачата за минимизирането са равенства,
като при това инструменталните икономически променливи в двойнствената
оптимизационна икономическа задача се подреждат съответствуващо на променливите в правата задача. След това матрицата на коефициентите и векторите на константите на ограниченията се разделят по следния начин:

 A11 ,
c = c1 , c 2 , A =  21
A ,

(

)

 b1 
A12 
, b =  ,
 b2 
A 22 
 

където c1 се състои от n1 елемента, b1 – от m1 елемента, а матрицата A11 – от
m1n1 елемента. По аналогичен начин се разчленяват и векторите на инструменталните икономически променливи в двете задачи:

 x1 
x =  2  , y = c1 , c 2 ,
x 

(

)

където x1 се състои от n1 елемента, а y1 – от m1 елемента. В съответствие с направените предположения в оптималните икономически точки x* и y* на двойнствените задачи на линейното програмиране са валидни следните зависимости:

(10)

 A11 x1 * + A12 x 2 * = b1 ,
 21 1
22 2
2
 A x *+A x * < b ,
 1 11
2
21
1
y *A + y *A =c ,
 1 12
2
22
2
y * A + y * A > c .

Освен това в съответствие със свойствата на изходните и на спомагателните
икономически променливи, произтичащи от допълващата нестрогост, са валидни и зависимостите
x1* ≥ 0, x 2 * = 0,
y1 * ≥ 0, y 2 * = 0.

От това следва, че равенствата в изразите (10) могат да бъда записани като

29

29

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------A11 x1 * = b1 и y1 * A11 = c1 .

В случай че A11 е неизродена квадратна матрица, тогава всяка от двойнствените оптимизационни икономически задачи има по едно единствено решение
(във връх на допустимото икономическо множество). Като се използват m1n1 +
m1 + n1 параметри, влизащи в състава на A11, b1 и c1, тези две оптимални икономически решения могат да се запишат в явния вид

 x1* = ( A11 ) −1 b1 , x 2 * = 0,
 1
 y * = c1 ( A11 ) −1 , y 2 * = 0.

(11)

Според теоремата за двойствеността съответствуващите на посочените решения оптимални значения на целевите икономически функции на правата и на
двойнствената оптимизационна задача са равни и могат да бъдат представени
във вид на функции на същите тези m1n1 + m1 + n1 на брой параметри.

(12)

F ( x*) = c1 x1* = c1 ( A11 ) −1 b1 = y1 * b1 = G ( y*).

Изменението на параметрите A11, b1 и c1 (на брой m1n1 + m1 + n1) влияе по
определен начин върху оптималните решения (11) и върху оптималните значения F* = F(x*) и G* = G(y*). Чувствителността на икономическия оптимум* (economic optimum sensitivity) [в случая –чувствителността на икономическия максимум* (economic maximum sensitivity)] в правата оптимизационна икономическа задача към параметрите b се изразява чрез формулите

∂F * 1 11 −1
∂F *
= c ( A ) = y1 *,
= 0.
1
∂b
∂b 2

∂F *
. От своя страна чувствителността на икономическия
∂b
оптимум [в случая – чувствителността на икономическия минимум
(economic minimum sensitivity)] в двойнствената оптимизационна икономическа задача към параметрите c се изразява чрез формулите
Следователно y* =

∂G *
∂G *
11 −1 1
1
=
(
A
)
b
=
x
*,
= 0.
∂c1
∂c 2
∂G *
. Тези формули показват, че чувствителността на ико∂c
номическия оптимум (максималното или минималното значение на целевата
Следователно x* =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа функция) (като една от характеристиките на оптималната икономическа система) към изменението на някоя от константите на ограниченията се измерва със значението, което съответната инструментална икономическа променлива на двойнствената оптимизационна задача приема в оптималната икономическа точка (т.е. е равна на оптималното значение на тази променлива, следователно и на оптималното поведение на икономическата система, в
двойнствената задача). Тази трактовка е приложима и към икономическите задачи на нелинейното програмиране.
Когато оптималното значение на някоя двойнствена инструментална икономическа променлива е равно на нула, тогава икономическият оптимум (оптималното значение на целевата икономическа функция) на правата оптимизационна задача не зависи от съответните константи на ограниченията. Това е
така, защото ако съответните ограничения са нестроги, то малки изменения в
константите на ограниченията не се отразяват върху решението на оптимизационната икономическа задача. Това положение се моделира от изразите

∂x1 *
∂x 2 *
∂y1 *
∂y 2 *
= 0,
= 0,
= 0,
= 0,
∂b 2
∂b 2
∂c 2
∂c 2
Ако в някои от оптимизационните икономически задачи за разпределението на
ресурсите някои от ограниченията са нестроги, това означава, че тяхното търсене е строго по-малко от предлагането им, в резултат на което заслонените
цени (условните цени или още обективно-обусловените икономически оценки)
са равни на нула. В такъв случай оптималното икономическо решение не зависи от общия обем на предлагането на ресурса, тъй като количеството му
превишава онази потребност от него, която съответствува на използването му
в оптималната икономическа точка. От своя страна, когато дадено икономическо ограничение е строго, тогава чувствителността на оптималното икономическо решение към изменението на константите на ограниченията може също да се изведе, като се диференцират (11):
1
∂x1 *
11 −1 ∂y *
=
(
A
)
,
= ( A11 ) −1.
1
1
∂b
∂c

Следователно съответните елементи на тези матрици са равни. Икономическите величини

∂F ( x*)
∂G ( y*) 1 11 −1
= ( A11 ) −1 b1 = x1 *,
= c ( A ) = y1 *,
1
1
∂c
∂b
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са характеристики на чувствителността на оптималните значения на целевите
икономически функции към изменението на константите на ограниченията.
Методът на двойнствените оптимизационни икономически задачи дава
възможност да се измери и чувствителността на икономическия оптимум към
измененията на матриците на коефициентите на ограничителните условия.
Трябва да се вземе под внимание положението, че елементите на матрицата A,
които не влизат в състава на подматрицата A11, не влияят върху решението на
икономическата задача на линейното програмиране и изобщо върху икономическия оптимум. Като се диференцират изразите (12), може да се установи
какво влияние оказват върху оптималното значение на целевите икономически
функции измененията на елементите на A11:

∂F *
∂G *
11 −1 1 1
11 −1
=
−
(
A
)
b
c
(
A
)
=
.
∂A11
∂A11
Под внимание трябва да се вземе и обстоятелството, че матрицата A11 има размерност m1 × m1. Като се използват зависимостите (11), се получава, че

∂F *
∂G *
= − x1 * y1 * = 11 .
11
∂A
∂A
Следователно

∂F *
∂G *
= − x ∗j yi∗ =
, i = 1, 2, ..., m1 , j = 1, 2, ..., n1.
∂aij
∂aij

ДВОЙНСТВЕНА ИЗПЪКНАЛА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (dual convex optimizatioal economic problem) – същото като
двойнствена задача на изпъкналото програмиране в икономиката.
ДВОЙНСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (dual economic problem)
(ки) – във:
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
двойнствена линейна оптимизационна икономическа задача (същото като
двойнствена задача на линейното програмиране).
ДВОЙНСТВЕНА ЛИНЕЙНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА
ЗАДАЧА (dual linear optimizational economic problem) – същото като двойнствена задача на линейното програмиране в икономиката.
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ДВОЙНСТВЕНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА
(dual optimizational economic problem) (ки) – във:
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
двойнствена линейна оптимизационна икономическа задача (същото като
двойнствена задача на линейното програмиране).
ДВОЙНСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОЦЕНКИ (dual economic valuations)
– същото като обективно-обусловени оценки.
ДВОЙСТВЕНОСТ (duality) (кд) – във:
втора теорема за двойствеността (същото като теорема за допълващата нестрогост; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
принцип на двойствеността в алгебрата на икономическите множества;
принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система (вж. идентифицируемост на икономическата
система);
принцип на двойствеността в управляемостта и наблюдаемостта на
икономическите система (вж. наблюдаемост на икономическата система);
първа теорема за двойствеността (същото като теорема за двойствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
теорема за двойствеността (вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (вж. двойнствена задача на изпъкналото програмиране).
ДВОЙСТВЕНОСТ В АЛГЕБРАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МНОЖЕСТВА (duality in the economic sets algebra) (кф) – във:
принцип на двойствеността в алгебрата на икономическите множества.
ДВОЙСТВЕНОСТ В УПРАВЛЯЕМОСТТА И ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМА (duality in controllability
and identifiability of the economic systems) (ки) – във:
принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система (вж. идентифицируемост на икономическата
система).
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ДВОЙСТВЕНОСТ В УПРАВЛЯЕМОСТТА И НАБЛЮДАЕМОСТТА НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМА (duality in controllability and observability
of the economic systems) (ки) – във:
принцип на двойствеността в управляемостта и наблюдаемостта на
икономическите система (вж. наблюдаемост на икономическата система).
ДВОЙСТВЕНОСТ НА ИЗПЪКНАЛОТО ПРОГРАМИРАНЕ (duality of the
convex programming) (ки) – във:
теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (вж. двойнствена задача на изпъкналото програмиране).
ДВОЯК ХАРАКТЕР НА ТРУДА (double character of labour) – вж. трудова
теория за стойността.
ДВУМЕРЕН ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА
ВЕРОЯТНОСТИТЕ В ИКОНОМИКАТА* (two-dimensional differential law of
the probabilities distribution in economy) – вж. автокорелационна функция на
случайния икономически процес.
ДВУМЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (two-dimensional economic
process) (ки) – във:
комплексна форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес (същото като комплексна форма на съвместната икономическа ковариация; вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
коспектър на двумерния икономически процес (същото като икономически коспектър; вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
съвместна ковариация на двумерния икономически процес (същото като
съвместна икономическа ковариация).
ДВУМЕРЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (two-dimensional
stochastic /random/ economic process) – вж. взаимна корелационна функция на
случайните икономически процеси.
ДВУМЕРЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (two-dimensional
stochastic /random/ economic process) (ки) – във:
двумерен случаен икономически процес (вж. взаимна корелационна
функция на случайните икономически процеси);
двумерeн стационарен случаен икономически процес (вж. кросспектрален анализ в икономиката).
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ДВУМЕРEН СТАЦИОНАРЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(two-dimensional stationary stochastic economic process) – вж. крос-спектрален
анализ в икономиката.
ДВУМЕРНА ВАРИАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА* (twodimensional variational economic problem) – вж. многомерна вариационна икономическа задача.
ДВУМЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (two-dimensional economic problem) (ки) – във:
двумерна вариационна икономическа задача (вж. многомерна вариационна икономическа задача).
ДВУМЕРНА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (twodimensional stochastic /random/ economic quantity /variable/) – вж. автокорелационна функция на случайния икономически процес.
ДВУМЕРНА СЪВМЕСТНА ПЛЪТНОСТ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА
СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ* (two-dimensional probabilities cross-density of the stochastic /random/ economic variables /quantities/) –
вж. автокорелационна функция на случайния икономически процес.
ДВУМЕСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИКАТ* (two-place economic
predicate) – икономически предикат P(x1, x2) с две независими предметни икономически променливи. Същото като бинарно икономическо отношение, т.е.
двуместно икономическо отношение.
ДВУМЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (two-place economic
relation) – същото като бинарно икономическо отношение. Вж. и икономическо
отношение.
ДВУПЕРИОДНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ
(two-period macroeconomic budget line) (в макр.) – права линия с отрицателен
наклон, която графично изобразява двупериродното макроикономическо бюджетно уравнение (в макр.). Разположена е в пространството на зависимостите между реалните обеми на потреблението (в макр.) на лицата и домакинствата през два съседни периода.
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ДВУПЕРИОДНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА КАРТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (two-period macroeconomic indifference diagram) (в макр.) – диаграма, в
която са нанесени двупериодни макроикономически криви на безразличието (в
макр.). Разположена е в пространството на зависимостите между реалните
обеми на потреблението (в макр.) на лицата и домакинствата през два съседни
периода.
ДВУПЕРИОДНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (two-period macroeconomic indifference curve) (в макр.) – икономическа
крива с отрицателен наклон, показваща различни съчетания между реалните
обеми на потреблението (в макр.) на лицата и домакинствата на макроикономическо равнище през два съседни периода, при които съвкупната полезност
от това потребление (общо за двата периода) остава постоянна величина.
ДВУПЕРИОДНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО БЮДЖЕТНО УРАВНЕНИЕ (two-period macroeconomic budget equation) (в макр.) – бюджетно уравнение на лицата и домакинствата, изразяващо зависимостите през два съседни
периода между формирането на техния доход (в макр.) на макроикономическо
равнище (от продажба на производствени фактори и от процентни постъпления на техните богатства) и използуването на този доход за потребление (в
макр.) и спестяване (в макр.). Едно от неговите приложения е в неокласическата икономическа теория.
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (two-utility economic
growth) (в теорията на общото икономическо равновесие и на икономиката на
благосъстоянието) (*) – двуингредиентен икономически растеж* (twoingrediental economic growth) (вж. икономически растеж), протичащ в условията на полезностен прогрес; нарастване на обемите на икономическите полезности (на полезностното икономическо богатство) (по-специално на общата
икономическа полезност) на възпроизводствените икономически запаси (в т.ч.
и икономически продукти и икономически фактори) при две икономически
единици, от които се състои (по предположение) националната икономическа
система в обществен обхват (растеж на два вида полезност, всяка една от които се отличава със собствена полезностна измерителна единица) (вж. ингредиентна общностна икономическа обхватност). Отчита се по отношение на определена независима променлива, към която се идентифицира икономическият процес, реализиращ двуполезностния икономически растеж. В случай че
независимата променлива е времето, е налице времеви двуполезностен ико36
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номически растеж* (temporal two-utility economic growth). Ако тя не е времето, тогава е налице невремеви двуполезностен икономически растеж* (nontemporal two-utility economic growth). Когато не е посочено друго, под двуполезностен икономически растеж обикновено се подразбира времевият двуполезностен икономически растеж. В по-широк аспект под двуполезностен икономически растеж се схваща всяка промяна на обема на икономическата полезност (на полезностното икономическо богатство). Тогава се разграничават
положителен двуполезностен икономически растеж* (positive two-utility
economic growth) – когато има нарастване на полезността, отрицателен двуполезностен икономически растеж* (negative two-utility economic growth) –
когато има намаляване на полезността, и нулев двуполезностен икономически растеж* (zero two-utility economic growth) – когато няма промяна в обема
на полезността. Ако не е посочено друго, под двуполезностен икономически
растеж обикновено се подразбира положителният двуполезностен икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават двуполезностен микроикономически растеж* (two-utility microeconomic
growth),
двуполезностен
мезоикономически
растеж*
(two-utility
mesoeconomic growth) и двуполезностен макроикономически растеж*
(utility microeconomic growth). Според ингредиентната икономическа реализиуемост се разграничават фактически двуполезностен икономически растеж* (factual two-utility economic growth), прогнозен двуполезностен икономически растеж* (prognostic two-utility economic growth), планиран двуполезностен икономически растеж* (planned two-utility economic growth.
Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават стойностнодвуполезностен икономически растеж* (value-two-utility economic growth),
натурално-двуполезностен икономически растеж* (naturally-two-utility
economic growth), специфичeно-двуполезностен икономически растеж*
(specificly-two-utility economic growth), трудово-изразен двуполезностен икономически растеж* (labourly-expressed two-utility economic growth), паричноизразен двуполезностен икономически растеж* (monetarly-expressed twoutility economic growth), ликвидно-изразен двуполезностен икономически
растеж* (liquidly-expressed two-utility economic growth), реално-изразен двуполезностен икономически растеж* (really-expressed two-utility economic
growth), номинално-изразен двуполезностен икономически растеж*
(nominally-expressed two-utility economic growth) и т.н.
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(reproductional two-utility economic growth), производствен двуполезностен
икономически растеж* (production two-utility economic growth), разменен
двуполезностен икономически растеж* (exchange two-utility economic
growth), разпределителен (distributional), потребителен двуполезностен икономически растеж* (consumption two-utility economic growth), стопанствен
двуполезностен икономически растеж* (protoeconomizing two-utility
economic growth), следпроизводствен двуполезностен икономически растеж* (post-production two-utility economic growth), предипотребителен двуполезностен икономически растеж* (before-consumption two-utility economic
growth),
посреднически
двуполезностен
икономически
растеж*
(intermediationary two-utility economic growth), бизнес двуполезностен икономически растеж* (business two-utility economic growth), алокативен двуполезностен икономически растеж* (allocative two-utility economic growth) и
други. Ако не е посочено друго, под двуполезностен икономически растеж
обикновено се подразбира потребителният двуполезностен икономически растеж.
Според икономическото отношение се разграничанват продуктоводвуполезностен икономически растеж* (productly- two-utility economic
growth) и факторово-двуполезностен икономически растеж* (factorly- twoutility economic growth). Ако не е посочено друго, под двуполезностен икономически растеж обикновено се подразбира двупродуктово-полезностният икономически растеж.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двуполезностен икономически растеж се конституират още и съответстващите
на последния понятия за двуполезностен консуматорски растеж* (twoutility consumptionary growth), двуполезностен стопански растеж (two-utility
protoeconomic growth), двуполезностен пазарно-икономически растеж*
(two-utility marketly-economic growth) и двуполезностен финансово-пазарноикономически растеж* (two-utility financially-marketly-economic growth).
Общо за всички тях е понятието за двуполезностен поддържащ растеж*
(two-utility sustenance /sustaining/ growth) (за двуполезностен растеж при поддържането).

ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-utility economic
growth) (ки) – във:
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двуполезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.);
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.);
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.);
нулев
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.);
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
продуктово-двуполезностен икономически растеж.
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
ПОЛЕЗНОСТ (two-utility economic growth in materially-productly-intensive materially-realized utility) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
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отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.).
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
ПОЛЕЗНОСТ (two-utility economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
ПОЛЕЗНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (two-utility economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility according to Ribchinski) (ки)
– във:
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност по Рибчински,
Т. (в микр.).
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
ПОЛЕЗНОСТ (two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive
materially-realized utility) (ки) – във:
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нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.).
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
ПОЛЕЗНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility according to Ribchinski) (ки) –
във:
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (two-utility economic growth in immateriallyproductly-intensive immaterially-realized utility) (ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.);
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
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положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
ДВУПОЛЯРНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (two-polar economic
modulation) (ки) – във:
двуполярно импулсно икономическо модулиране (вж. импулсно модулиране на икономическия процес).
ДВУПОЛЯРНО ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (twopolar pulsively economic modulation) – вж. импулсно модулиране на икономическия процес.
ДВУПОСОЧНО-ДВУСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (bi-way-biform expansion)
(ки) – във:
двупосочно-двустранна парична експанзия (в межд.).
ДВУПОСОЧНО-ДВУСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ* (bi-way-biform
monetary expansion) (в межд.) – двустранна парична експанзия (в межд.), която се извършва чрез едновременни противоположни (разнопосочни) изменения
на вътрешния кредит (в межд.) и на официалните валутни резерви (в межд.)
на централната банка (в макр.).
ДВУПОСОЧНО-ДВУСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ* (bi-waybiform monetary restriction) (в межд.) – двустранна парична рестрикция (в
межд.), която се извършва чрез едновременни противоположни изменения на
вътрешния кредит (в межд.) и на официалните валутни резерви (в межд.) на
централната банка (в макр.).
ДВУПОСОЧНО-ДВУСТРАННА РЕСТРИКЦИЯ (bi-way-biform restriction)
(ки) – във:
двупосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.).
ДВУПРОДУКТОВ АНАЛИЗ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И СТОЙНОСТ* (two-product analysis of the individual
economic utility and value) (*) – икономически анализ на индивидуалната икономическа полезност и индивидуалната икономическа стойност (като форми
на индивидуалната икономическата ценност) и на съответстващото им икономическо поведение на индивида при наличието на двупродуктови индивиду42
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(в т.ч. и на релативистичаната теория на полезността и релативистичаната теория на стойността). Двупродуктовите потребителски икономически
потребности са потребности, които в процеса на икономическото потребление
индивидът удовлетворява чрез консумацията на два вида индивидуални икономически продукта, а двупродуктовите производителски икономически способности са способности, които в процеса на икономическото производство
индивидът прилага чрез създаването също на два вида индивидуални икономически продукта. Тези два процеса тук се разглеждат в единство в качеството
им на фази на индивидуално икономическо възпроизводство, а потребителското и производственото поведение на индивида в тяхното взаимодействие се
интерпретират като фазови разновидности на индивидуално възпроизводствено икономическо поведение. Настоящата статия (в която е употребена самостоятелна символика) допълва статиите в енциклопедията, посветени на същата
тематика.

1. Двупродуктови индивидуални икономически потребности и икономически способности
1.1. Двупродуктови индивидуални икономически потребности
Според характера на икономическото поведение и степента на удовлетворяването на икономическите потребности на личността се разграничават желани, необходими, минимални (нормални), ненормални, максимални (разумни), неразумни, екзистенциални, фактически, оптимални и т.н. двупродуктови
индивидуални икономически потребности* (two-product individual economic
necessities) на потребителя. Те се дефинират в рамките на един потребителски икономически цикъл (в рамките на възприетата възпроизводствена единица от време) (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]).
Тук се изясняват само желаните, минималните (нормалните), максималните
(разумните) и екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически
потребности.

Желани двупродуктови индивидуални икономически потребности
Желаните двупродуктови индивидуални икономически потребности*
(desired two-product individual economic necessities) са пълният размер на потребностите, които индивидът субективно преценява, че трябва да бъдат удов43
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двупродуктови индивидуални икономически потребности* (full two-product
individual economic necessities).

Минимални (нормални) двупродуктови индивидуални икономически
потребности
Минималните двупродуктови индивидуални икономически потребности* (minimal two-product individual economic necessities) са онова равнище
на потребностите на индивида, които индивидът субективно преценява, че
трябва да бъдат удовлетворени с помощта на притежаването и потреблението
на два вида икономически продукти qu = (qu1, qu2), под което той не може да се
възпроизвежда като пълноценна личност. С други думи минималните индивидуални потребности са минимално възможните необходими потребности
(удовлетворени с помощта на притежаването и потреблението на два вида
продукти), при което индивидът все още може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участвува пълноценно във възпроизводството на благата
(на продуктите).
Удовлетворяването на двупродуктовите минимални индивидуални икономически потребности дава възможност на индивида да произведе такива
обеми от двата вида икономически продукти, чието потребление след това да
му позволи да удовлетвори точно същия размер на двупродуктовите минимални икономически потребности. Удовлетворяването на дадени двупродуктови
икономически потребности, които са под минималните индивидуални икономически потребности, не дава възможност на индивида да произведе такива
обеми от двата вида продукти, чието потребление след това да му позволи да
удовлетвори същия размер на дадените минимални двупродуктови икономически потребности.
Удовлетворяването на дадени икономически потребности, които са над
минималните двупродуктови индивидуални икономически потребности (но са
по-малки от максималните), дава възможност на индивида да произведе такива
обеми от двата вида икономически продукти, чието потребление след това да
му позволи да удовлетвори двупродуктови икономически потребности, които
имат по-голям размер от минималните, като наред с това остава излишък поне
от единия вид продукт (а в общия случай – и от двата вида).
Тези твърдения показват, че формирането на минималните двупродуктови
икономически потребности не е независим процес, а че той се извършва взаи44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мозависимо с процеса на формирането на минималните (в случая двупродуктови) производителски икономически способности на индивида (които са
предмет на разглеждане по-нататък). Нещо повече, че във връзка с удовлетворяването на минималните двупродуктови икономически потребности и
прилагането на минималните двупродуктови икономически способности
тези два процеса в действителност са само две страни на единния процес
на ценностното икономическо поведение на индивида (при производството и потреблението на два вида икономически продукти) и че формирането върху тази основа на икономическата полезност и на икономическата стойност (както и конституирането на техните функции) са не
само равнопоставени, но и напълно взаимосвързани.
Като се има предвид казаното преди, минималните двупродуктови индивидуални икономически потребности могат да бъдат наречени още нормални
двупродуктови индивидуални икономически потребности* (normal twoproduct individual ecocnomic necessities).

Максимални (разумни) двупродуктови индивидуални икономически
потребности
Максималните двупродуктови индивидуални икономически потребности* (maximal two-product individual economic necessities) са онова равнище
на потребностите на индивида, които индивидът субективно преценява, че
трябва да бъдат удовлетворени с помощта на притежаването и потреблението
на два вида икономически продукти qu = (qu1, qu2), над което той не може да се
възпроизвежда като пълноценна личност. Потреблението над това равнище е
вредно и опасно за него. С други думи, максималните двупродуктови индивидуални икономически потребности са максимално възможните необходими
икономически потребности, при което индивидът все още може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участвува пълноценно във възпроизводството на двата вида продукти.
Удовлетворяването на максималните двупродуктови индивидуални икономически потребности дава възможност на индивида да произведе такива
обеми от двата вида продукти, чието потребление след това да му позволи да
удовлетвори точно същия размер на максималните икономически потребности. Удовлетворяването на дадени потребности, които са над максималните
двупродуктови индивидуални икономически потребности, не дава възможност
на индивида да произведе такива обеми от двата вида продукти чието потреб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ление след това да му позволи да удовлетвори същия размер на дадените максимални двупродуктови vпотребности.
Удовлетворяването на дадени потребности, които са под максималните
двупродуктови индивидуални икономически потребности (но са по-големи от
минималните), дава възможност на индивида да произведе такива обеми от
двата вида продукти чието потребление след това да му позволи да удовлетвори двупродуктови икономически потребности, които са по-големи по размер
от дадените.
Тези твърдения показват, че формирането на максималните двупродуктови икономически потребности също не е независим процес, а че той се извършва взаимозависимо с процеса на формирането на максималните двупродуктови производителски икономически способности на индивида (които са
предмет на разглеждане по-нататък). Нещо повече, че във връзка с удовлетворяването на максималните двупродуктови икономически потребности
и прилагането на максималните двупродуктови икономически способности тези два процеса в действителност отново са само две страни на
единния процес на ценностното икономическо поведение на индивида (при
който той произвежда и потребява два вида икономически продукти) и че
формирането върху тази основа на икономическата полезност и на икономическата стойност (както и конституирането на техните функции)
са не само равнопоставени, но и напълно взаимосвързани.
Максималните индивидуални икономически потребности могат да бъдат
определени още и с понятието разумни двупродуктови индивидуални икономически потребности* (rational two-product individual necessities), тъй като
потреблението над тяхното равнище е неразумно (нерационално) от гледна
точка на целите на възпроизводството на личността.

Екзистенциални двупродуктови индивидуални икономически потребности
В рамките на ненормалните двупродуктови индивидуални икономически
потребности се откроява фиксираното равнище на т.нар. екзистенциални
двупродуктови индивидуални икономически потребности* (existential twoproduct individual economic necessities), което е обичайно по-ниско от нормалните двупродуктови индивидуални икономически потребности. Между екзистенциалните и нормалните двупродуктови икономически потребности, които
индивидът субективно преценява, че трябва да бъдат удовлетворени с помощта на притежаването и потреблението на два вида икономически продукти qu =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(qu1, qu2), се простира зона на икономическите потребности, при чието удовлетворяване индивидът не се възпроизвежда като пълноценна личност, но се
възпроизвежда като непълноценна личност.
1.2. Двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности

Двупродуктовите индивидуални полезностни икономически потребности* (two-product individual utility economic necessities) са една от разновидностите на индивидуални полезностни икономически потребности*
(individual utility necessities) (вж. полезностни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови]). Под двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности трябва се разбират двупродуктовите икономически потребности на индивида, измерени (и представени) в полезностни единици (кардинални или ординални). Те са изразени от
общата полезност, съдържаща се в набора от двата вида икономически продукти, в които се обективизират потребностите на индивида.
Разновидности на двупродуктовите индивидуални полезностни икономически потребности са абсолютните и относителните двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности. Абсолютните двупродуктови
индивидуални полезностни икономически потребности* (absolute twoproduct individual utility economic necessities) са двупродуктовите икономически потребности на индивида, измерени (и представени) в абсолютни полезностни единици (кардинални или ординални). Те са изразени от абсолютната обща икономическа полезност, съдържаща се в набора от двата вида икономически продукти, в които се обективизират потребностите на индивида. Относителните двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (relative two-product individual utility economic necessities) са двупродуктовите икономически потребности на индивида, измерени (и представени) в относителни полезностни единици (кардинални или ординални). Те са
изразени от относителната обща икономическа полезност, съдържаща се в набора от двата вида продукти, в които се обективизират потребностите на индивида.
Всичко това дава основание да се въведат и следните понятия в рамките
на двупродуктовите индивидуални полезностни икономически потребности:
1. Желани двупродуктови индивидуални полезностни икономически
потребности* (desired two-product individual utility economic necessities) или,
което е същото, пълни двупродуктови индивидуални полезностни икономи47

47

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

чески потребности* (full two-product individual utility economic necessities)
ITU" = ITU"(qu1, qu2) – това са желаните, респ. пълните, двупродуктови индивидуални икономически потребности, измерени (и представени) с полезностните единици, с които се измерва икономическата полезност на притежаваните
от дадения индивид два вида продукти.
Разновидности на желаните, респ. на пълните, двупродуктови индивидуални икономически потребности са абсолютните желани двупродуктови
индивидуални полезностни икономически потребности* (absolute desired
two-product individual utility economic necessities), респ. абсолютните пълни
двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности*
(absolute full two-product individual utility economic necessities) AITU" =
AITU"(qu1, qu2), и относителните желани двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (relative desired two-product
individual utility economic necessities), респ. относителните пълни двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (relative
full two-product individual utility economic necessities) RITU" = RITU"(qu1, qu2).
2. Минимални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (minimal two-product individual utility economic necessities)
или, което е същото, нормални двупродуктови индивидуални икономически
полезностни потребности* (normal two-product individual utility economic
necessities) ITUº = ITUº(qu1, qu2) – това са минималните, респ. нормалните,
двупродуктови индивидуални икономически потребности, измерени (и представени) с полезностните единици, с които се измерва икономическата полезност на притежаваните от дадения индивид два вида продукти.
Разновидности на минималните, респ. на нормалните, двупродуктови индивидуални икономически потребности са абсолютните минимални двупродуктови индивидуални полезностни потребности* (absolute minimal twoproduct individual utility economic necessities), респ. абсолютните нормални
двупродуктови индивидуални полезностниикономически потребности*
(absolute normal two-product individual utility economic necessities) AITUº =
AITUº(qu1, qu2), и относителните минимални двупродуктови индивидуални
полезностни икономически потребности* (relative minimal two-product
individual utility economic necessities), респ. относителните нормални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности*
(relative normal two-product individual utility economic necessities) RITUº =
RITUº(qu1, qu2).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Максимални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (maximal two-product individual utility economic
necessities) или, което е същото, разумни двупродуктови индивидуални икономически полезностни потребности* (rational two-product individual utility
economic necessities) ITU' = ITU'(qu1, qu2) – това са максималните, респ. разумните, двупродуктови индивидуални икономически потребности, измерени (и
представени) с полезностните единици, с които се измерва икономическата
полезност на притежаваните от дадения индивид два вида икономически продукти. При това максималните (разумните) двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности са по-малки или равни на желаните
(пълните) двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности.
Разновидности на максималните, респ. на разумните, двупродуктови индивидуални икономически потребности са абсолютните максимални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности*
(absolute maximal two-product individual utility economic necessities), респ. абсолютните разумни двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (absolute rational two-product individual utility economic
necessities) AITU' = AITU'(qu1, qu2), и относителните максимални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (relative
maximal two-product individual utility economic necessities), респ. относителните разумни двупродуктови индивидуални полезностни икономически
потребности* (relative rational two-product individual utility economic
necessities) RITU' = RITU'(qu1, qu2).
4. Екзистенциални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (existential two-product individual utility economic
necessities) ITUe = ITUe(qu1, qu2) – това са екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически потребности, измерени (и представени) с полезностните единици, с които се измерва икономическата полезност на притежаваните от дадения индивид два вида продукти. Те са равни на нула [ITUe(qu1, qu2) =
0], т.е. екзистенциалните двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности са по-ниски от нормалните двупродуктови индивидуални
полезностни икономически потребности.
Разновидности на екзистенциалните двупродуктови индивидуални потребности са абсолютните екзистенциални двупродуктови индивидуални
полезностни икономически потребности* (absolute existential two-product
individual utility economic necessities) AITUe = AITUe(qu1, qu2) и относителни49
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те екзистенциални двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности* (relative desired two-product individual utility economic
necessities) RITUe = RITUe(qu1, qu2).
1.3. Двупродуктови индивидуални икономически способности
Според характера на икономическото поведение и степента на прилагане
на икономическите способности на личността се разграничават желани, необходими, минимални (нормални), ненормални, максимални (разумни), неразумни, екзистенциални, фактически, оптимални и т.н. двупродуктови индивидуални икономически способности* (two-product individual economic abilities)
на производителя. Те се дефинират в рамките на един производителски
икономически цикъл (в рамките на възприетата възпроизводствена единица от време) (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]). Тук се
изясняват само желаните, минималните (нормалните), максималните (разумните) и екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически способности.

Желани двупродуктови индивидуални икономически способности
Желаните двупродуктови индивидуални икономически способности*
(desired two-product individual economic abilities) са пълният размер на способностите, които индивидът субективно преценява, че трябва да бъдат приложени от него в производството на два вида икономически продукти qv = (qv1, qv2).
Затова те могат да бъдат наречени още пълни двупродуктови индивидуални
икономически способности* (full two-product individual economic abilities).
Минимални (нормални) двупродуктови индивидуални икономически
способности
Минималните двупродуктови индивидуални икономически способности* (minimal two-product individual economic abilities) са онова равнище на
способностите на индивида, които индивидът субективно преценява, че трябва
да бъдат приложени от него в производството на два вида икономически продукти qv = (qv1, qv2), и под което той не може да се възпроизвежда като пълноценна личност (тъй като прилагането на способностите си е негова вътрешна
необходимост). С други думи минималните двупродуктови индивидуални
икономически способности са минимално възможните необходими икономически способности при производството на два вида продукти, при което инди50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видът все още може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участвува пълноценно във възпроизводството на благата (на продуктите).
Те могат да бъдат наречени още нормални двупродуктови индивидуални
икономически способности* (normal two-product individual economic abilities),
тъй като отговорят на нормалните условия за прилагането на индивидуалните
икономически способности на производителя при производството на два вида
продукти.
Прилагането на минималните двупродуктови индивидуални икономически способности, аналогично на удовлетворяването на минималните двупродуктови индивидуални икономически потребности, отново дава възможност на
индивида да произведе такива обеми от двата вида продукти, чието потребление след това му позволява да удовлетвори такова равнище на минималните си
икономически потребности, благодарение на което той възстановява същия
размер на минималните си икономически способности да произвежда тези два
вида продукти. Прилагането на дадени производителски икономически способности, които са под равнището на минималните двупродуктови индивидуални икономически способности, не дава възможност на индивида да произведе такива обеми от двата вида икономически продукти, чието потребление
след това да му позволи да удовлетвори онзи размер на потребностите си, благодарение на който той да възстанови същия размер на дадените способности,
приложими при производството на тези два вида продукти.
Прилагането на дадени производителски икономически способности, които са над равнището на минималните (но под равнището на максималните)
двупродуктови индивидуални икономически способности, дава възможност на
индивида да произведе такъв обем продукт от двата вида икономически продукти, чието потребление след това да му позволи да удовлетвори не само онзи размер на потребностите си, благодарение на който той да възстанови същия размер на дадените икономически способности, но и остава излишък от
поне от единия вид продукт, а обикновено – и от двата вида продукти.
Тези твърдения показват, че формирането на минималните двупродуктови
производителски икономически способности не е независим процес, а че той
се извършва взаимозависимо с процеса на формирането на минималните двупродуктови икономически потребности на индивида. Нещо повече, че във връзка с прилагането на минималните двупродуктови икономически способности и удовлетворяването на минималните двупродуктови икономически потребности тези два процеса в действителност са само две страни
на единния процес на ценностното икономическо поведение на индивида в
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условията на двупродуктово икономическо производство и двупродуктово
икономическо потребление и че формирането върху тази основа на икономическата стойност и на икономическата полезност (както и конституирането на техните функции) са не само равнопоставени, но и напълно взаимосвързани.
Максимални (разумни) двупродуктови индивидуални способности
Максималните индивидуални икономически способности* (maximal
two-product individual economic abilities) са онова равнище на способностите на
индивида, които индивидът субективно преценява, че трябва да бъдат приложени от него в производството на два вида икономически продукти qv = (qv1,
qv2), и над което той не може да се възпроизвежда като пълноценна личност.
Прилагането на двупродуктовите икономически способности над това равнище е вредно и опасно за здравето и интелекта на индивида, тъй като е свързано
с изключително претоварване на неговата работна сила, дори той да е съгласен
на това съобразно със субективните си производителски икономически предпочитания. С други думи максималните двупродуктови индивидуални икономически способности са максимално възможните необходими икономически
способности за производството на двата вида продукти, при което индивидът
все още може да се възпроизвежда като пълноценна личност и да участвува
пълноценно във възпроизводството на благата (на продуктите).
Прилагането на максималните двупродуктови индивидуални икономически способности, аналогично на удовлетворяването на максималните двупродуктови индивидуални икономически потребности, отново дава възможност на
индивида да произведе такива обеми от двата вида продукти, чието потребление след това му позволява да удовлетвори такова равнище на максималните
си двупродуктови икономически потребности, благодарение на което той възстановява същия размер на максималните си икономически способности да
произвежда от двата вида продукти. Прилагането на дадени производителски
икономически способности, които са над равнището на максималните двупродуктови индивидуални икономически способности, не позволява на индивида
да произведе такива обеми от двата вида продукти, чието потребление след
това да му даде възможност да удовлетвори онзи размер на двупродуктовите
си икономически потребности, благодарение на което той възстановява същия
размер на дадените двупродуктови икономически способности.
Прилагането на дадени двупродуктови производителски икономически
способности, които са под равнището на максималните (но над равнището на
52

52

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------минималните) индивидуални икономически способности, позволява на индивида да произведе такива обеми от двата вида икономически продукти, чието
потребление след това да му даде възможност да удовлетвори не само онзи
размер на двупродуктовите си икономически потребности, благодарение на
което той възстановява същия размер на дадените двупродуктови икономически способности, но и да му остане излишък най-малко от единия вид продукт,
а обикновено - и от двата вида.
Тези твърдения показват, че формирането на максималните двупродуктови производителски икономически способности не е независим процес, а че
той се извършва взаимозависимо с процеса на формирането на максималните
двупродуктови икономически потребности на индивида. Нещо повече, че във
връзка с прилагането на максималните двупродуктови икономически способности и удовлетворяването на максималните двупродуктови икономически потребности тези два процеса в действителност отново са само
две страни на единния процес на ценностното икономическо поведение на
индивида при двупродуктовото икономически производство и двупродуктовото икономически потребление и формирането върху тази основа на
икономическата стойност и на икономическата полезност (както и конституирането на техните функции) са не само равнопоставени, но и напълно взаимосвързани.
Максималните двупродуктови индивидуални икономически способности
могат да бъдат определени още и с понятието разумни двупродуктови индивидуални способности* (rational two-product individual economic abilities), тъй
като прилагането им над това равнище е неразумно (нерационално) от гледна
точка на целите на възпроизводството на личността.

Екзистенциални двупродуктови индивидуални икономически способности
Екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически способности* (existential two-product individual economic abilities) са такова наймалко равнище на способностите на индивида, които индивидът субективно
преценява, че трябва да бъдат приложени от него в производството на два вида
икономически продукти qv = (qv1, qv2), под което той не е готов и не е способен
за участие в трудовия процес. Както вече се посочи, необходима е определена
минимална квалификация и способности за подготовка и поддържане на производството в активен режим, за да може индивидът да започне създаването на
определени количества от двата вида блага. Така че макар екзистенциалните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуални икономически способности да са над нулевото равнище, при
тях обемите на произвежданите продукти са нулеви.

1.4. Двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности

Двупродуктовите индивидуални стойностни икономически способности* (two-product individual value economic abilities) са една от разновидностите на индивидуални стойностни икономически способности* (individual
utility value economic abilities) (вж. стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Под двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности трябва да се разбират двупродуктовите индивидуални икономически способности, измерени (и представени) в стойностни единици (кардинални или ординални). Те са изразени от общата икономическа стойност, съдържаща се в двата вида продукти, в
които се обективизират способностите на индивида.
Разновидности на двупродуктовите индивидуални стойностни икономически способности са абсолютните и относителните двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности. Абсолютните двупродуктови
индивидуални стойностни икономически способности* (absolute twoproduct individual value economic abilities) са двупродуктовите индивидуални
икономически способности, измерени (и представени) в абсолютни стойностни единици (кардинални или ординални). Те са изразени от абсолютната обща
икономическа стойност, съдържаща се в двата вида продукти, в които се обективизират способностите на индивида. Относителните двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (relative individual
value economic abilities) са двупродуктовите индивидуални икономически способности, измерени (и представени) в относителни стойностни единици (кардинални или ординални). Те са изразени от относителната обща икономическа
стойност, съдържаща се в двата вида продукти, в които се обективизират способностите на индивида.
Всичко това дава основание да се въведат и следните понятия в рамките
на двупродуктовите индивидуални стойностни икономически способности:
1. Желани двупродуктови индивидуални стойностни икономически
способности* (desired two-product individual value economic abilities) или, което е същото, пълни двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (full two-product individual value economic abilities) ITV" =
ITV"(qv1, qv2) – това са желаните, респ. пълните, двупродуктови индивидуални
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически способности, измерени (и представени) със стойностните единици, с които се измерва икономическата стойност на произведените от дадения индивид два вида продукти.
Разновидности на желаните, респ. на пълните, двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности са абсолютните желани двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности*
(absolute desired two-product individual value economic abilities), респ. абсолютните пълни двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (absolute full two-product individual value economic abilities) AITV" =
AITV"(qv1, qv2), и относителните желани двупродуктови индивидуални
стойностни икономически способности* (relative desired two-product
individual value economic abilities), респ. относителните пълни двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (relative full twoproduct individual value economic abilities) RITV" = RITV"(qv1, qv2).
2. Минимални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (minimal two-product individual value economic abilities) или,
което е същото, нормални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (normal two-product individual value economic
abilities) ITVº = ITVº(qv1, qv2) – това са минималните, респ. нормалните, двупродуктови индивидуални икономически способности, измерени (и представени) със стойностните единици, с които се измерва икономическата стойност на
произвежданите от дадения индивид блага.
Разновидности на минималните, респ. на нормалните, двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности са абсолютните минимални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (absolute minimal two-product individual value economic abilities), респ.
абсолютните нормални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (absolute normal two-product individual value economic
abilities) AITVº = AITVº(qv1, qv2), и относителните минимални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (relative
minimal two-product individual value economic abilities), респ. относителните
нормални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (relative normal two-product individual value economic abilities)
RITVº = RITVº(qv1, qv2).
3. Максимални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (maximal two-product individual value economic abilities) или,
което е същото, разумни двупродуктови индивидуални стойностни иконо-
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мически способности* (rational two-product individual value economic abilities)
ITV' = ITV'(qv1, qv2) – това са максималните, респ. разумните, двупродуктови
индивидуални икономически способности, измерени (и представени) със
стойностните единици, с които се измерва икономическата стойност на произвежданите от дадения индивид два вида продукти. При това максималните
(разумните) двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности са по-малки или равни на желаните (пълните) двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности.
Разновидности на максималните, респ. на разумните, двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности са абсолютните максимални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (absolute maximal two-product individual value economic abilities), респ.
абсолютните разумни двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (absolute rational two-product individual value economic
abilities) AITV' = AITV'(qv1, qv2), и относителните максимални двупродуктови индивидуални стойностни способности* (relative maximal two-product
individual value economic abilities), респ. относителните разумни двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (relative
rational two-product individual value economic abilities) RITV' = RITV'(qv1, qv2).
4. Екзистенциални двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности* (existential two-product individual value economic
abilities) ITVe = ITVe(qv1,qv2) – това са екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически способности, измерени (и представени) със стойностните единици, с които се измерва икономическата стойност на произвежданите
от дадения индивид блага. Те са равни на постоянната индивидуална обща
икономическа стойност, т.е. ITVe(qv1, qv2) = FITVp.
Разновидности на екзистенциалните двупродуктови индивидуални
стойностни икономически способности са абсолютните екзистенциални
двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности*
(absolute existential two-product individual value economic abilities) AITVe =
AITVe(qv1, qv2) и относителните екзистенциални двупродуктови индивидуални
стойностни икономически способности (relative existential two-product
individual value economic abilities) RITVe = RITVe(qv1, qv2).
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Релативистичната теория на ценността (на полезността и стойността) внася някои специфични моменти в кривите на полезностното и на стойностното
икономическо безразличие, на които е посветено следващото изложение.

2.1. Криви на полезностното икономическо безразличие
В традиционната икономическа наука обичайно се работи с кривата на
полезностното икономическо безразличие* (utility economic indifference
curve), означавана с TUp, което показва още и величината на индентифициращата я постоянна обща икономическа полезност на продуктите TUp. По своята
определеност това е крива на индивидуалното полезностно безразличие*
(individual utility indifference curve), която тук е означена с iITUp. Последното
показва още и величината на индентифициращата тази крива постоянна индивидуална обща икономическа полезност на продуктите ITUp. (Вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.)
В светлината на релативистичната теория на полезността кривата на индивидуалното полезностно икономическо безразличие iITUp изглежда като пообщо понятие, което може да се тълкува по два начина. Веднъж тя е крива на
индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие*
(individual absolutely-utility economic indifference curve) iAITUp, каквато в действителност е обичайно използваната в икономическата наука крива на полезностното икономическо безразличие TUp. Втори път тя е крива на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие* (individual
relatively-utility economic indifference curve) iRITUp. И в двата случая става дума за една и съща крива (т.е. iAITUp и iRITUp са идентични както помежду си,
така и на iITUp), тъй като те изразяват едни същи равностойни и безразлични
едно към друго икономически предпочитания от комбинации от два вида продукти, изразени чрез техните специфични количествени измерители. Разликата
помежду им е в това, че идентифициращата дадената крива на полезностното
безразличие постоянна величина на индивидуалната обща икономическа полезност в единия случай е измерена и представена в абсолютни полезности
единици, а във втория случай – в относителни полезностни единици. Да се
спрем поотделно на тях.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Крива на индивидуалното абсолютно-полезностно икономически безразличие
Във фиг. 1 е показана кривата на индивидуалното полезностно икономическо безразличие iITUp, която представлява едновременно кривите iAITUp и
iRITUp, т.е. iITUp ≡ iAITUp ≡ iRITUp. За всяка точка от кривата на индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие* (individual
absolutely-utility economic indifference curve) iAITUp функцията на абсолютната
индивидуална обща полезност на икономическите продукти AITUp(qu) (има се
предвид цялостната абсолютна полезност на цялостните икономически продукти) има едно и също значение, т.е. то не се променя с движението на точката qu по кривата на полезностното безразличие. Затова уравнението на кривата
на индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие при
дадено равнище на абсолютната индивидуална обща полезност на икономическите продукти е AITUp(qu) = const. Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на потребителския икономически избор,
имащи еднаква абсолютна индивидуална обща икономическа полезност. С
движението на точката по кривата на индивидуалното абсолютно-полезностно
икономическо безразличие iAITUp, която е низходяща, количествата на двата
вида потребявани икономически продукти (блага) qu1 и qu2 се променят в противоположна посока, като увеличаването на едното замества намаляването на
другото.

58

58

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на
потребителния продукт 2
(специфични единици)
qu2
iITUp ≡ iAITUp ≡ iRITUp
:Множество на полезностните
предпочитания Pqu

Множество на полезностните
непредпочитания NPqu
0

qu1
Количество на
потребителния продукт 1
(специфични единици)

Фиг. 1. Крива на индивидуалното полезностно икономическо безразличие в двумерното пространство на
продуктите (на благата)

При произволна промяна на количествата на потребяваните икономически
продукти (блага) dqu (т.е. при движение на точката на потребителския икономически избор в пространството на продуктите или на благата) прирастът на
функцията на абсолютната индивидуална обща полезност на икономическия
продукт е нейният пълен диференциал:

dAITUp(qu) = AIMUp1dqu1 + AIMUp2dqu2 ,
където

AIMUp1 = ∂AITUp/∂qu1 и AIMUp2 = ∂AITUp/∂qu2.
Когато изменението в количеството на продуктите (благата), с които разполага отделният потребител, се извършва в рамките на дадена крива на индивидуалното абсолютно-полезностно икономически безразличие, диференциалният прираст на функцията на тяхната абсолютна обща икономическа полезност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количество-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на потребяваните продукти (блага) запазва непроменена тяхната абсолютна
индивидуална обща икономически полезност:

dAITUp(qu) = AIMUp1dqu1 + AIMUp2dqu2 = 0.

Пределна норма на индивидуалното абсолютно-полезностноеквивалентно заместване на икономическите продукти (блага)
В рамките на разглеждания обхват може да се изведе пределната норма
на индивидуалното абсолютно-полезностно-еквивалентно заместване на
икономическите блага* (marginal rate of individual absolutely-utility-equivalent
economic goods substitution) MRIAUGS, респ. пределната норма на индивидуалното абсолютно-полезностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти* (marginal rate of individual absolutely-utility-equivalent economic products substitution) (вж. пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти). Пределната норма на индивидуалното абсолютно-полезностно-еквивалентно заместване на
една специфична единица от първия вид потребяван продукт (благо) с определено количество (също в специфични единици) от втория вид потребяван продукт (благо) е

MRIAUGS12 =

∂AITU p (qu ) ∂AITU p (qu )
AIMUp1
dqu 2
=−
=−
:
,
dqu 2
AIMUp2
∂qu1
∂qu 2

където AIMUp1 и AIMUp2 са абсолютната индивидуална пределна икономическа полезност съответно на първия и на втория вид потребяван продукт (благо).
Пределната норма на индивидуалното абсолютно-полезностноеквивалентно заместване на потребяваните икономически продукти (блага) е
отрицателна величина (MRIAUGS < 0) и тя е равна на отношението dqu2/dqu1
между двата диференциални прираста на количествата на потребяваните икономически продукти (блага) (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, че тя е равна на отрицателното значение на обратното
съотношение –AIMUp1/AIMUp2 между абсолютните индивидуални пределни
икономически полезности на двата вида потребявани продукти (блага) (които
от своя страна са винаги положителни). Пределната норма на еквивалентното
заместване на потребяваните икономически продукти (блага) MRIAUGS12 показва към определена точка от кривата на индивидуалното абсолютнополезностно икономически безразличие с колко специфични единици трябва
да се намали обемът на втория вид потребяван продукт (благо), което да поз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------воли да се увеличи първият вид потребяван продукт (благо) с една специфична
единица, така че абсолютната индивидуална обща икономическа полезност на
комбинацията от двата вида потребявани продукти (блага) (по дадената крива
на индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие) да остане постоянна величина.

Крива на индивидуалното относително-полезностно икономическо
безразличие
За всяка точка от кривата на индивидуалното относителнополезностно икономическо безразличие* (individual relatively-utility economic
indifference curve) iRITUp (фиг. 1) функцията на относителната индивидуална
обща полезност на икономическите продукти RITUp(qu) (има се предвид цялостната относителна икономическа полезност на цялостните продукти) има
едно и също значение, т.е. то не се променя с движението на точката qu по
кривата на полезностното икономическо безразличие. Затова уравнението на
кривата на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие при дадено равнище на относителната индивидуална обща полезност на
икономическите продукти е RITUp(qu) = const. Решенията на това уравнение са
координатите на различните комбинации на потребителския икономически
избор, имащи еднаква относителна индивидуална обща икономическа полезност. С движението на точката по кривата на индивидуалното относителнополезностно икономическо безразличие iRITUp, която е низходяща, количествата на двата вида потребявани продукти (блага) qu1 и qu2 се променят в противоположна посока, като увеличаването на едното замества намаляването на
другото.
При произволна промяна на количествата на потребяваните икономически
продукти (блага) dqu (т.е. при движение на точката на потребителския икономически избор в пространството на продуктите или на благата) прирастът на
функцията на относителната индивидуална обща полезност на икономическия
продукта е нейният пълен диференциал:

dRITUp(qu) = RIMUp1dqu1 + RIMUp2dqu2,
където

RIMUp1 = ∂RITUp/∂qu1 и RIMUp2 = ∂RITUp/∂qu2.
Когато изменението в количеството на икономическите продукти (блага),
с които разполага отделният потребител, се извършва в рамките на дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие, диференциалният прираст на функцията на тяхната относителна обща
икономическа полезност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количеството на потребяваните продукти (блага) запазва непроменена тяхната относителна индивидуална обща икономическа полезност:

dRITUp(qu) = RIMUp1dqu1 + RIMUp2dqu2 = 0.

Пределна норма на индивидуалното относително-полезностноеквивалентно заместване на икономическите продукти (блага)
В рамките на разглеждания обхват може да се изведе и пределната норма
на индивидуалното относително-полезностно-еквивалентно заместване
на икономическите блага* (marginal rate of individual relatively-utilityequivalent economic goods substitution) MRIRUGS, респ. пределната норма на
индивидуалното относително-полезностно-еквивалентно заместване наикономическите продукти* (marginal rate of individual relatively-utilityequivalent economic products substitution). Пределната норма на индивидуалното относително-полезностно-еквивалентно заместване на една специфична
единица от първия вид потребяван продукт (благо) с определено количество
(също в специфични единици) от втория вид потребяван продукт (благо) е

MRIAUGS12 =

∂RITU p (qu ) ∂RITU p (qu )
RIMU p1
dqu 2
=−
=−
:
,
dqu 2
RIMU p2
∂qu1
∂qu 2

където RIMUp1 и RIMUp2 са относителната индивидуална пределна икономическа полезност съответно на първия и на втория вид потребяван продукт (благо).
Пределната норма на индивидуалното относително-полезностноеквивалентно заместване на потребяваните икономически продукти (блага) е
също отрицателна величина (MRIRUGS < 0) и тя отново е равна на отношението dqu2/dqu1 между двата диференциални прираста на количествата на потребяваните продукти (блага) (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, че тя е равна на отрицателното значение на обратното съотношение –RIMUp1/RIMUp2 между относителните индивидуални пределни
икономически полезности на двата вида потребявани продукти (блага) (които
от своя страна са винаги положителни). Пределната норма на еквивалентното
заместване на потребяваните икономически продукти (блага) MRIRUGS12 показва към определена точка от кривата на индивидуалното относително-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностно икономическо безразличие с колко специфични единици трябва
да се намали обемът на втория вид потребяван продукт (благо), което да позволи да се увеличи първият вид потребяван продукт (благо) с една специфична
единица, така че относителната индивидуална обща икономическа полезност
на комбинацията от двата вида потребявани икономически продукти (блага)
(по дадената крива на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие) да остане постоянна величина.
Тъй като кривите на индивидуалното абсолютно-полезностно и относително-полезностно икономическо безразличие са идентични (iAITUp ≡
iRITUp), то пределната норма на индивидуалното абсолютно-полезностноеквивалентно заместване на икономическите блага (на продуктите) и пределната норма на индивидуалното относително-полезностно-еквивалентно заместване на икономическите блага (на продуктите) са равни помежду си
(MRIAUGS = MRIRUGS).

2.2. Криви на стойностното икономическо безразличие

Кривата на полезностното икономическо безразличие* (utility economic indifference curve) (въведана от К. Миркович), обикновено означавана с
TVp, показва още и величината на индентифициращата я постоянна обща икономическа стойност на продуктите TVp. По своята определеност това е крива
на индивидуалното стойностно безразличие* (individual value indifference
curve), която тук е означена с iITVp. Последното показва още и величината на
индентифициращата тази крива постоянна индивидуална обща икономическа
стойност на продуктите ITVp. (Вж. крива на индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие.)
В светлината на релативистичната теория на стойността кривата на индивидуалното стойностно икономическо безразличие iITVp изглежда като пообщо понятие, което може да се тълкува по два начина. Веднъж тя е крива на
индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие*
(individual absolutely-value economic indifference curve) iAITVp, каквато в действителност е кривата на стойностно икономическо безразличие TVp. Втори
път тя е крива на индивидуалното относително-стойностно икономическо
безразличие* (individual relatively-value economic indifference curve) iRITVp. И
в двата случая става дума за една и съща крива (т.е. iAITVp и iRITVp са идентични както помежду си, така и на iITVp), тъй като те изразяват едни и същи
равностойни и безразлични едно към друго икономически предпочитания от
комбинации от два вида икономически продукти, изразени чрез техните спе63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифични количествени измерители. Разликата е помежду им е в това, че идентифициращата дадената крива на полезностното икономическо безразличие
постоянна величина на индивидуалната обща икономическа стойност в единия
случай е измерена и представена в абсолютни стойностни единици, а във втория случай – в относителни стойностни единици. Да се спрем поотделно на
тях.

Крива на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие
Във фиг. 2 е показана кривата на индивидуалното стойностно икономическо безразличие iITVp, която представлява едновременно кривите iAITVp и
iRITVp, т.е. iITVp ≡ iAITVp ≡ iRITVp.

Количество на
производствения продукт 2
(специфични единици)
qv2
iITVp ≡ iAITVp ≡ iRITVp
:Множество на
полезностните
непредпочитания NPqv
Множество на
стойностните
предпочитания Pqv
0

qv1
Количество на
производствения продукт 1
(специфични единици)

Фиг.2. Крива на индивидуалното стойностно икономическо
безразличие в двумерното пространство на продуктите (на
благата)

За всяка точка от кривата на индивидуалното абсолютно-стойностно
икономическо безразличие* (individual absolutely-value economic indifference
curve) iAITVp функцията на абсолютната индивидуална обща стойност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическите продукти AITVp(qv) (има се предвид цялостната абсолютна
икономическа стойност на цялостните продукти) има едно и също значение,
т.е. то не се променя с движението на точката qv по кривата на стойностното
икономическо безразличие. Затова уравнението на кривата на индивидуалното
абсолютно-стойностно икономическо безразличие при дадено равнище на абсолютната индивидуална обща стойност на икономическите продукти е
AITVp(qv) = const. Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на потребителския икономически избор, имащи еднаква абсолютна индивидуална обща икономическа стойност. С движението на точката
по кривата на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие iAITVp, която е низходяща, количествата на двата вида произвеждани
икономически продукти (блага) qv1 и qv2 се променят в противоположна посока, като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на произвежданите продукти
(блага) dqv (т.е. при движение на точката на производителския икономически
избор в пространството на продуктите или на благата) прирастът на функцията
на абсолютната индивидуална обща икономическа стойност на продукта е
нейният пълен диференциал:

dAITVp(qv) = AIMVp1dqv1 + AIMVp2dqv2,
където

AIMVp1 = ∂AITVp/∂qv1 и AIMVp2 = ∂AITVp/∂qv2.
Когато изменението в количеството на продуктите (благата), с които разполага отделният производител, се извършва в рамките на дадена крива на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие, диференциалният прираст на функцията на тяхната абсолютна обща икономическа
стойност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количеството на произвежданите продукти (блага) запазва непроменена тяхната
абсолютна индивидуална обща икономическа стойност:

dAITVp(qv) = AIMVp1dqv1 + AIMVp2dqv2 = 0.

Пределна норма на индивидуалното абсолютно-стойностноеквивалентно заместване на икономическите продукти (блага)
В рамките на разглеждания обхват може да се изведе пределната норма
на индивидуалното абсолютно-стойностно-еквивалентно заместване на
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икономическите блага* (marginal rate of individual absolutely-value-equivalent
economic goods substitution) MRIAVGS, респ. пределната норма на индивидуалното абсолютно-стойностно-еквивалентно заместване на икономическите продукти* (marginal rate of individual absolutely-value-equivalent economic products substitution). Пределната норма на индивидуалното абсолютностойностно-еквивалентно заместване на една специфична единица от първия
вид произвеждан продукт (благо) с определено количество (също в специфични единици) от втория вид произвеждан продукт (благо) е
MRIAVGS12 =

AIMVp1
∂AITVp (qv ) ∂AITVp (qv )
dqv 2
=−
=−
:
,
dqv 2
AIMVp2
∂qu1
∂qu 2

където AIMVp1 и AIMVp2 са абсолютната индивидуална пределна икономическа стойност съответно на първия и на втория вид произвеждан продукт (благо).
Пределната
норма
на
индивидуалното
абсолютно-стойностноеквивалентно заместване на произвежданите икономически продукти (блага) е
отрицателна величина (MRIAVGS < 0) и тя е равна на отношението dqv2/dqv1
между двата диференциални прираста на количествата на произвежданите
продукти (блага) (единият от които е положителен, а другият - отрицателен),
или още, че тя е равна на отрицателното значение на обратното съотношение –
AIMVp1/AIMVp2 между абсолютните индивидуални пределни икономически
стойности на двата вида произвеждани продукти (блага) (които от своя страна
са винаги положителни). Пределната норма на еквивалентното заместване на
произвежданите продукти (блага) MRIAVGS12 показва към определена точка
от кривата на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие с колко специфични единици трябва да се намали обемът на втория вид
произвеждан продукт (благо), което да позволи да се увеличи първият вид
произвеждан продукт (благо) с една специфична единица, така че абсолютната
индивидуална обща стойност на комбинацията от двата вида произвеждани
продукти (блага) (по дадената крива на индивидуалното абсолютностойностно икономическо безразличие) да остане постоянна величина.

Крива на индивидуалното относително-стойностно икономическо
безразличие
За всяка точка от кривата на индивидуалното относителностойностно икономическо безразличие* (individual relatively-value economic
indifference curve) iRITVp (фиг. 2) функцията на относителната индивидуална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща стойност на икономическите продукти RITVp(qv) (има се предвид цялостната относителна икономическа стойност на цялостните продукти) има едно и
също значение, т.е. то не се променя с движението на точката qv по кривата на
стойностното икономическо безразличие. Затова уравнението на кривата на
индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие при дадено равнище на относителната индивидуална обща стойност на продуктите е
RITVp(qv) = const. Решенията на това уравнение са координатите на различните
комбинации на производителския икономически избор, имащи еднаква относителна индивидуална обща икономическа стойност. С движението на точката
по кривата на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие iRITVp, която е низходяща, количествата на двата вида произвеждани
продукти (блага) qv1 и qv2 се променят в противоположна посока, като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на произвежданите продукти
(блага) dqv (т.е. при движение на точката на производителския икономически
избор в пространството на икономическите продукти или на блага) прирастът
на функцията на относителната индивидуална обща стойност на продукта е
нейният пълен диференциал:

dRITVp(qv) = RIMVp1dqv1 + RIMVp2dqv2,
където

RIMVp1 = ∂RITVp/∂qv1 и RIMVp2 = ∂RITVp/∂qv2.
Когато изменението в количеството на продуктите (благата), които създава отделният производител, се извършва в рамките на дадена крива на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие, диференциалният прираст на функцията на тяхната относителна обща икономическа
стойност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количеството на произвежданите продукти (блага) запазва непроменена тяхната
относителна индивидуална обща икономическа стойност:

dRITVp(qv) = RIMVp1dqv1 + RIMVp2dqv2 = 0.

Пределна норма на индивидуалното относително-стойностноеквивалентно заместване на икономическите продукти (блага)
В рамките на разглеждания обхват може да се изведе и пределната норма
на индивидуалното относително-стойностно-еквивалентно заместване
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на икономическите блага* (marginal rate of individual relatively-valueequivalent economic goods substitution) MRIRUGS, респ. пределната норма на
индивидуалното относително-стойностно-еквивалентно заместване на
икономическите продукти* (marginal rate of individual relatively-valueequivalent economic products substitution). Пределната норма на индивидуалното относително-стойностно-еквивалентно заместване на една специфична единица от първия вид произвеждан икономически продукт (благо) с определено
количество (също в специфични единици) от втория вид произвеждан продукт
(благо) е
MRIAVGS12 =

RIMVp1
∂RITVp (qv ) ∂RITVp (qv )
dqv 2
=−
=−
:
,
dqv 2
RIMVp2
∂qu1
∂qu 2

където RIMVp1 и RIMVp2 са относителната индивидуална пределна икономически стойност съответно на първия и на втория вид произвеждан продукт
(благо).
Пределната норма на индивидуалното относително-стойностноеквивалентно заместване на произвежданите икономически продукти (блага) е
също отрицателна величина (MRIRVGS < 0) и тя отново е равна на отношението dqv2/dqv1 между двата диференциални прираста на количествата на произвежданите продукти (блага) (единият от които е положителен, а другият - отрицателен), или още, че тя е равна на отрицателното значение на обратното
съотношение –RIMVp1/RIMVp2 между относителните индивидуални пределни
икономически стойности на двата вида произвеждани продукти (блага) (които
от своя страна са винаги положителни). Пределната норма на еквивалентното
заместване на произвежданите продукти (блага) MRIRVGS12 показва към определена точка от кривата на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие с колко специфични единици трябва да се намали обемът
на втория вид произвеждан продукт (благо), което да позволи да се увеличи
първият вид произвеждан продукт (благо) с една специфична единица, така че
относителната индивидуална обща икономическа стойност на комбинацията
от двата вида произвеждани продукти (блага) (по дадената крива на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие) да остане постоянна величина.
Тъй като кривите на индивидуалното абсолютно-стойностно и относително-стойностно икономическо безразличие са идентични (iAITVp ≡ iRITVp), то
пределната норма на индивидуалното абсолютно-стойностно-еквивалентно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заместване на икономическите блага (на продуктите) и пределната норма на
индивидуалното относително-стойностно-еквивалентно заместване на икономическите блага (на продуктите) са равни помежду си (MRIAUGS =
MRIRVGS).

3. Криви на индивидуалното икономическо възпроизводство
От гледна точка на ценностното икономическо поведение на индивида в
следващото изложение е даден комплексен анализ на кривите на индивидуалното полезностно безразличие и индивидуалното стойностно икономическо
безразличие, разположени в пространството на благата. На фиг. 3 са изобразени едновременно посочените по-долу криви.

Количество на продукта 2
(специфични единици)
q2
q2c

B

A2
AR, RR

q22
q21

A1
iAITUp(2), iRITUp(2)
iAITUp(1), iRITUp(1)
iAITVp(2), iRITVp(2)
iAITVp(1), iRITVp(1)
0

q1c

q11

q12

q1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 3. Криви на индивидуалното икономическо възпроизводство
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Кривата на индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие iAITUp(1), при всяка точка от която абсолютната индивидуална обща
полезност на икономическите продукти q1 и q2 е постоянно равна на AITUp(1)
абсолютни полезностни единици. Идентична на нея е кривата на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие iRITUp(1), при всяка точка от която относителната индивидуална обща полезност на продуктите
q1 и q2 е постоянно равна на RITUp(1) относителни полезностни единици.
2. Кривата на индивидуалното абсолютно-полезностно икономическо безразличие iAITUp(2), при всяка точка от която абсолютната индивидуална обща
полезност на икономическите продукти q1 и q2 е постоянно равна на AITUp(2)
абсолютни полезностни единици, където AITUp(2) > AITUp(1) [затова кривата
iAITUp(2) се намира на по-голямо разстояние от координатното начало в сравнение с кривата iAITUp(1)]. Идентична на нея е кривата на индивидуалното
относително-полезностно икономическо безразличие iRITUp(2), при всяка
точка от която относителната индивидуална обща полезност на продуктите q1
и q2 е постоянно равна на RITUp(2) относителни полезностни единици, където
RITUp(2) > RITUp(1) [затова кривата iRITUp(2) се намира на по-голямо разстояние от координатното начало в сравнение с кривата iRITUp(1)].
3. Кривата на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие iAITVp(1), при всяка точка от която абсолютната индивидуална обща
стойност на икономическите продукти q1 и q2 е постоянно равна на AITVp(1)
абсолютни стойностни единици. Идентична на нея е кривата на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие iRITVp(1), при всяка
точка от която относителната индивидуална обща стойност на продуктите q1 и
q2 е постоянно равна на RITVp(1) относителни стойностни единици.
4. Кривата на индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо безразличие iAITVp(2), при всяка точка от която абсолютната индивидуална обща
стойност на икономическите продукти q1 и q2 е постоянно равна на AITVp(2)
абсолютни стойностни единици, където AITVp(2) > AITVp(1) [затова кривата
iAITVp(2) се намира на по-голямо разстояние от координатното начало в сравнение с кривата iAITVp(1)]. Идентична на нея е кривата на индивидуалното
относително-стойностно икономическо безразличие iRITVp(2), при всяка точка от която относителната индивидуална обща стойност на продуктите q1 и q2
е постоянно равна на RITUp(2) относителни стойностни единици, където
RITUp(2) > RITUp(1) [затова кривата iRITVp(2) се намира на по-голямо разстояние от координатното начало в сравнение с кривата iRITVp(1)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Точката A1 е допирна между кривите iAITUp(1) и iAITVp(1), респ. между
кривите iRITUp(1) и iRITVp(1). При нея обемите на производството и потреблението (на изравнения индивидуален икономически продукт) са q11 специфични единици на продукта от вида 1 и q21 специфични единици на продукта
от вида 2. Всяка точка на кривата iAITUp(1) носи абсолютна индивидуална
обща икономическа полезност от AITUp(1) единици, респ. всяка точка на кривата iRITUp(1) носи относителна индивидуална обща икономическа полезност
от RITUp(1) единици. Но само в точката A1 тази полезност е произведена при
най-малка индивидуална обща икономическа стойност: от AITVp(1) абсолютни стойностни единици, респ. от RITVp(1) относителни стойностни единици.
За сравнение да вземем точката B, при която обемите на производството и
потреблението (на изравнения индивидуален икономически продукт) са q1c
специфични единици на продукта от вида "1" и q2c специфични единици на
продукта от вида "2". Точката B лежи върху кривата iAITUp(1) и следователно
носи същата абсолютна индивидуална обща икономическd полезност от
AITUp(1) единици, както и точката A1 [респ. лежи върху кривата iRITUp(1) и
следователно носи същата относителна индивидуална обща полезност от
RITUp(1) единици, както и точката A1]. Но точката B лежи и върху кривата
iAITVp(2) и следователно носи абсолютна индивидуална обща икономическа
стойност от AITVp(2) единици, която е по-голяма от абсолютната индивидуална обща стойност от AITVp(1) единици, както е при точката A1 [респ. лежи
върху кривата iRITVp(2) и следователно носи относителна индивидуална обща
икономическа стойност от RITVp(2) единици, която е по-голяма от относителната индивидуална обща икономическа стойност от RITVp(1) единици, както е
при точката A1]. Следователно точката B е неефективна от позицията на индивидуалното икономическо възпроизводство (на икономическото производство
и потребление), докато от същата позиция точката A1 е най-ефективна, т.е. е
оптимална. Точката A1 е междупродуктово оптимална, тъй като при нея индивидът е подбрал най-добрата комбинация на производството и потреблението на двата вида икономически продукти при едно определено равнище на неговото ценностно икономическо поведение.
Точката A2 е допирна между кривите iAITUp(2) и iAITVp(2), респ. между
кривите iRITUp(2) и iRITVp(2). При нея обемите на производството и потреблението (на изравнения индивидуален икономически продукт) са q12 специфични единици на продукта от вида 1 и q22 специфични единици на продукта
от вида 2. Всяка точка на кривата iAITVp(2) носи абсолютна индивидуална
обща икономическа стойност от AITVp(2) единици, респ. всяка точка на кри-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата iRITVp(2) носи относителна индивидуална обща икономическа стойност
от RITVp(2) единици. Но само в точката A2 тази стойност е произведена при
най-голяма индивидуална обща полезност: от AITUp(2) абсолютни полезностни единици, респ. от RITUp(2) относителни полезностни единици.
За сравнение да вземем отново точката B. Точката B лежи върху кривата
iAITVp(2) и следователно носи същата абсолютна индивидуална обща икономическа стойност от AITVp(2) единици, както и точката A2 (респ. лежи върху
кривата iRITVp(2) и следователно носи същата относителна индивидуална
обща стойност от RITVp(2) единици, както и точката A1). Но точката B лежи
върху кривата iAITUp(1) и следователно носи абсолютна индивидуална обща
икономическа полезност от AITUp(1) единици, която е по-малка от абсолютната индивидуална обща икономическа полезност от AITUp(2) единици, както е
при точката A2 [респ. лежи върху кривата iRITUp(1) и следователно носи относителна индивидуална обща икономическа полезност от RITUp(1) единици,
която е по-голяма от относителната индивидуална обща икономическа полезност от RITUp(1) единици, както е при точката A2]. Следователно точката B
отново е неефективна от позицията на индивидуалното икономическо възпроизводство (на икономическото производство и потребление), докато от същата
позиция точката A2 е най-ефективна, т.е. е оптимална. Точката A2 е също междупродуктово оптимална, тъй като при нея индивидът е подбрал най-добрата
комбинация на производството и потреблението на двата вида продукти, макар
при едно друго (различно от нова на точката A1), определено равнище на неговото ценностно икономическо поведение.
От точките A1, A2 и т.н. (като допирни на кривите на индивидуалното абсолютно-полезностно и индивидуалното абсолютно-стойностно икономическо
безразличие) се построява абсолютно-ценностно детерминираната крива
на индивидуалното икономическо възпроизводство* (absolutely-worth
determinate curve of the individual economic reproduction) AR. Респективно, от
точките A1, A2 и т.н. (като допирни на кривите на индивидуалното относително-полезностно и индивидуалното относително-стойностно икономическо
безразличие) се построява относително-ценностно детерминираната крива на индивидуалното икономическо възпроизводствоv (relatively-worth
determinate curve of the individual economic reproduction) RR. Кривите на индивидуалното икономическо производство AR и RR са идентични (т.е. са тъждествени) помежду си. Те са междупродуктово оптимални криви на индивидуалното икономическо възпроизводство (interproduct-optimal curvees of
the individual economic reproduction), защото са съставени от оптималните точ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки A1, A2 и т.н., т.е. от точките на оптималните комбинации от произвежданите
и потребявани икономически продукти q1 и q2.
Поради действието на закона за намаляващата пределна икономическа
полезност и на закона за нарастващата пределна икономическа стойност на
продуктите за всички икономически точки, лежащи върху кривата AR, респ.
върху кривата RR, съществува еднозначна и взаимна обратимост между множеството от обемите на произвеждания и потребяван продукт от вида 1, от
една страна, и множеството от обемите на произвеждания и потребяван продукт от вида 2, от друга. Ето защо на величината q11 като абсциса на точката A1
съответствува еднозначно и взаимно обратимо величината q21 като ордината
на тази точка, а на величината q12 като абсциса на точката A2 съответствува
еднозначно и взаимно обратимо величината q22 като ордината на тази точка. В
този смисъл обемите на икономическия продукт например от вида 1 могат да служат като мярка на абсолютните и относителните индивидуални общи полезности на икономическите продукти (представляващи индивидуалните полезностни икономически потребности), респ. като мярка
на абсолютните и относителните индивидуални общи стойности на
икономическите продукти (представляващи индивидуалните стойностни
икономически способности).
По-нататък ще се предполага, че ценностното икономическо поведение на
индивида е рационално, т.е. при определените ограничителни условия то е оптимално и следователно съответствува на икономическа точка, която лежи
върху кривата AR, респ. върху кривата RR.

4. Видове криви на икономическото безразличие според равнището на
ценностното икономическо поведение на индивида
На различните равнища на ценностното икономическо поведение на индивида (т.е. според степента на удовлетворяване на неговите икономически
потребности и според степента на прилагане на неговите икономически способности) могат да бъдат разграничени видове криви на полезностното и на
стойностното безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Видове криви на полезностното икономическо безразличие според
степента на удовлетворяване на индивидуалните икономически потребности
Според степента на удовлетворяване на индивидуалните икономически
потребности могат да бъдат разграничени няколко основни видове криви на
полезностното икономическо безразличие. Те са изобразени на фиг. 4.

Количество на
потребителния продукт 2
(специфични единици)
qu2

iAITU"p ≡ iRITU"p
iAITU′p ≡ iRITU′p
iAITUºp ≡ iRITUºp
e

iAITU p ≡ iRITUep

0

qu1
Количество на
потребителния продукт 1
(специфични единици)

Фиг. 4. Основни видове криви на полезностното безразличие според степента
на удовлетворяване на индивидуалните потребности

Крива на желаното (пълното) индивидуално полезностно икономическо безразличие
Кривата на желаното индивидуално полезностно икономическо безразличие* (desired individual utility economic indifference curve) iITU"p, или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------още кривата на пълното индивидуално полезностно икономическо безразличие* (full individual utility economic indifference curve), е такава крива на полезностното икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната
индивидуална обща икономическа полезност е равна на желаните (респ. на
пълните) двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности ITU" = ITU"(qu1, qu2) и индивидът удовлетворява своите желани (пълни)
двупродуктови икономически потребности. Кривата iITU"p има две идентични
на нея разновидности:
1. Крива на желаното индивидуално абсолютно-полезностно икономическо безразличие* (desired individual absolutely-utility economic indifference
curve) iAITU"p, или още крива на пълното индивидуално абсолютнополезностно икономическо безразличие* (full individual absolutely-utility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща икономическа полезност на двата вида продукти е равна на желаните (респ. на пълните) двупродуктови абсолютни индивидуални полезностни икономически потребности AITU" = AITU"(qu1, qu2).
2. Крива на желаното индивидуално относително-полезностно икономическо безразличие* (desired individual relatively-utility economic
indifference curve) iRITU"p, или още крива на пълното индивидуално относително-полезностно икономическо безразличие* (full individual relativelyutility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната относителна индивидуална обща икономическа полезност на двата вида икономически продукти е равна на желаните (респ. на пълните) двупродуктови относителни индивидуални полезностни икономически потребности RITU" = RITU"(qu1,
qu2).

Крива на минималното (нормалното) индивидуално полезностно икономическо безразличие
Кривата на минималното индивидуално полезностно икономическо
безразличие* (minimal individual utility economic indifference curve) iITUºp, или
още кривата на нормалното индивидуално полезностно икономическо безразличие* (normal individual utility economic indifference curve), е такава крива
на полезностното икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа полезност е равна на желаните (респ.
на нормалните) двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности ITUº = ITUº(qu1, qu2) и индивидът удовлетворява своите минимални
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(нормални) двупродуктови потребности. Кривата iITUºp има две идентични на
нея разновидности:
1. Крива на минималното индивидуално абсолютно-полезностно икономическо безразличие* (minimal individual absolutely-utility economic
indifference curve) iAITUºp, или още крива на нормалното индивидуално абсолютно-полезностно икономическо безразличие* (normal individual
absolutely-utility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща икономическа полезност на двата вида
продукти е равна на минималните (респ. на нормалните) двупродуктови абсолютни индивидуални икономически полезностни потребности AITUº =
AITUº(qu1, qu2).
2. Крива на минималното индивидуално относително-полезностно
икономическо безразличие* (minimal individual relatively-utility economic
indifference curve) iRITUºp, или още крива на нормалното индивидуално относително-полезностно икономическо безразличие* (normal individual
relatively-utility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната относителна индивидуална обща икономическа полезност на двата вида
продукти е равна на минималните (респ. на нормалните) двупродуктови относителни индивидуални полезностни икономически потребности RITUº =
RITUº(qu1, qu2).

Крива на максималното (разумното) индивидуално полезностно икономическо безразличие
Кривата на максималното индивидуално полезностно икономическо
безразличие* (maximal individual utility economic indifference curve) iITU'p, или
още кривата на разумното индивидуално полезностно икономическо безразличие* (rational individual utility economic indifference curve), е такава крива
на полезностното икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа полезност е равна на максималните
(респ. на разумните) двупродуктови индивидуални полезностни икономически
потребности ITU' = ITU'(qu1, qu2) и индивидът удовлетворява своите максимални (разумни) двупродуктови икономически потребности. Кривата iITU'p има
две идентични на нея разновидности:
1. Крива на максималното индивидуално абсолютно-полезностно
икономическо безразличие* (maximal individual absolutely-utility economic
indifference curve) iAITU'p, или още крива на разумното индивидуално абсолютно-полезностно икономическо безразличие* (rational individual
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------absolutely-utility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща полезност на двата вида икономически
продукти е равна на максималните (респ. на разумните) двупродуктови абсолютни индивидуални полезностни икономически потребности AITU' =
AITU'(qu1, qu2).
2. Крива на максималното индивидуално относително-полезностно
икономическо безразличие* (maximal individual relatively-utility economic
indifference curve) iRITU'p, или още крива на разумното индивидуално относително-полезностно икономическо безразличие* (rational individual
relatively-utility economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната относителна индивидуална обща полезност на двата вида икономически
продукти е равна на максималните (респ. на разумните) двупродуктови относителни индивидуални полезностни икономически потребности RITU' =
RITU'(qu1, qu2).

Крива на екзистенциалното индивидуално полезностно икономическо
безразличие
Кривата на екзистенциалното индивидуално полезностно икономическо безразличие* (existential individual utility economic indifference curve)
iITUep е такава крива на полезностното икономическо безразличие, за всяка
точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа полезност е
равна на екзистенциалните двупродуктови индивидуални полезностни икономически потребности ITUe = ITUe(qu1, qu2) = 0 и индивидът удовлетворява своите екзистенциални двупродуктови икономически потребности. Кривата
iITUep има две идентични на нея разновидности:
1. Крива на екзистенциалното индивидуално абсолютнополезностно икономическо безразличие* (existential individual absolutelyutility economic indifference curve) iAITUep; при всяка нейна точка фиксираната
абсолютна индивидуална обща полезност на двата вида икономически продукти е равна на екзистенциалните двупродуктови абсолютни индивидуални полезностни икономически потребности AITUe = AITUe(qu1, qu2) = 0.
2. Крива на екзистенциалното индивидуално относителнополезностно икономическо безразличие* (existential individual relativelyutility economic indifference curve) iRITUep; при всяка нейна точка фиксираната
относителна индивидуална обща полезност на двата вида икономически продукти е равна на екзистенциалните двупродуктови относителни индивидуални
полезностни икономически потребности RITUe = RITUe(qu1, qu2) = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Видове криви на стойностното икономическо безразличие според
степента на прилагане на индивидуалните икономически способности
Според степента на прилагане на индивидуалните икономически способности могат да бъдат разграничени няколко основни вида криви на стойностното икономическо безразличие. Те са изобразени на фиг. 5.

Количество на
производствения продукт 2
(специфични единици)
qv2

iAITV"p ≡ iRITV"p
iAITV′p ≡ iRITV′p
iAITVºp ≡ iRITVºp
e

iAITV p ≡ iRITVep

0

qv1
Количество на
производствения продукт 1
(специфични единици)

Фиг. 5. Основни видове криви на стойностното безразличие според степента
на удовлетворяване на индивидуалните способности

Крива на желаното (пълното) индивидуално стойностно икономическо безразличие
Кривата на желаното индивидуално стойностно икономическо безразличие* (desired individual value indifference curve) iITV"p, или още кривата
на пълното индивидуално стойностно икономическо безразличие* (full
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------individual value economic indifference curve), е такава крива на стойностното
икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната индивидуална
обща икономическd стойност е равна на желаните (респ. на пълните) двупродуктови индивидуални стойностни икономическr способности ITV" = ITV"(qv1,
qv2) и индивидът прилага своите желани (пълни) двупродуктови икономическr
способности. Кривата iITV"p има две идентични на нея разновидности:
1. Крива на желаното индивидуално абсолютно-стойностно икономическо безразличие* (desired individual absolutely-value economic indifference
curve) iAITV"p, или още крива на пълното индивидуално абсолютностойностно икономическо безразличие* (full individual absolutely-value economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща стойност на двата вида икономическr продукти е равна на желаните (респ. на пълните) двупродуктови абсолютни индивидуални стойностни икономическr способности AITV" = AITV"(qv1, qv2).
2. Крива на желаното индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие* (desired individual relatively-value economic
indifference curve) iRITV"p, или още крива на пълното индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие* (full individual relativelyvalue economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната относителна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е
равна на желаните (респ. на пълните) двупродуктови относителни индивидуални стойностни икономически способности RITV" = RITV"(qv1, qv2).

Крива на минималното (нормалното) индивидуално стойностно икономическо безразличие
Кривата на минималното индивидуално стойностно икономическо
безразличие* (minimal individual value economic indifference curve) iITVºp, или
още кривата на нормалното индивидуално стойностно икономическо безразличие* (normal individual value economic indifference curve), е такава крива
на стойностното икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа стойност е равна на желаните (респ. на
нормалните) двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности ITVº = ITVº(qv1, qv2) и индивидът удовлетворява своите минимални
(нормални) двупродуктови икономически способности. Кривата iITVºp има
две идентични на нея разновидности:
1. Крива на минималното индивидуално абсолютно-стойностно икономическо безразличие* (minimal individual absolutely-value economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------indifference curve) iAITVºp, или още крива на нормалното индивидуално абсолютно-стойностно икономическо безразличие* (normal individual
absolutely-value economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е равна на минималните (респ. на нормалните) двупродуктови абсолютни индивидуални стойностни икономически способности AITVº = AITVº(qv1,
qv2).
2. Крива на минималното индивидуално относително-стойностно
икономическо безразличие* (minimal individual relatively-value economic
indifference curve) iRITVºp, или още крива на нормалното индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие* (normal individual
relatively-value economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната
относителна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е равна на минималните (респ. на нормалните) двупродуктови относителни индивидуални стойностни икономически способности RITVº =
RITVº(qv1, qv2).

Крива на максималното (разумното) индивидуално стойностно икономическо безразличие
Кривата на максималното индивидуално стойностно икономическо
безразличие* (maximal individual value economic indifference curve) iITV'p, или
още кривата на разумното индивидуално стойностно икономическо безразличие* (rational individual value economic indifference curve), е такава крива
на стойностното икономическо безразличие, за всяка точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа стойност е равна на максималните
(респ. на разумните) двупродуктови индивидуални стойностни икономически
способности ITV' = ITV'(qv1, qv2) и индивидът удовлетворява своите максимални (разумни) двупродуктови икономически способности. Кривата iITV'p има
две идентични на нея разновидности:
1. Крива на максималното индивидуално абсолютно-стойностно икономическо безразличие* (maximal individual absolutely-value economic
indifference curve) iAITV'p, или още крива на разумното индивидуално абсолютно-стойностно икономическо безразличие* (rational individual
absolutely-value economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е равна на максималните (респ. на разумните) двупродуктови абсолютни
индивидуални стойностни икономически способности AITV' = AITV'(qv1, qv2).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Крива на максималното индивидуално относително-стойностно
икономическо безразличие* (maximal individual relatively-value economic
indifference curve) iRITV'p, или още крива на разумното индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие* (rational individual
relatively-value economic indifference curve); при всяка нейна точка фиксираната
относителна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е равна на максималните (респ. на разумните) двупродуктови относителни индивидуални стойностни икономически способности RITV' =
RITV'(qv1, qv2).

Крива на екзистенциалното индивидуално стойностно икономическо
безразличие
Кривата на екзистенциалното индивидуално стойностно икономическо безразличие* (existential individual value economic indifference curve)
iITVep е такава крива на стойностното икономическо безразличие, за всяка
точка от която фиксираната индивидуална обща икономическа стойност е равна на екзистенциалните двупродуктови индивидуални стойностни икономически способности ITVe = ITVe(qv1, qv2) = ITVe(0, 0) и индивидът удовлетворява
своите екзистенциални двупродуктови икономически способности. Кривата на
екзистенциалното индивидуално стойностно икономическо безразличие iITVep
се слива с координатното начало. При нея обемите на двата вида произвеждани продукти са нулеви, а тяхната индивидуална обща икономическа стойност
ITVe(qv1, qv2) = ITVe(0, 0) е равна на постоянната си част. Кривата iITVep има
две идентични на нея разновидности:
1. Крива на екзистенциалното индивидуално абсолютно-стойностно
икономическо безразличие* (existential individual absolutely-value economic
indifference curve) iAITVep; при всяка нейна точка фиксираната абсолютна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е равна на
екзистенциалните двупродуктови абсолютни индивидуални стойностни икономически способности AITVe = AITVe(qv1, qv2) = AITVe(0, 0).
2. Крива на екзистенциалното индивидуално относителностойностно икономическо безразличие* (existential individual relatively-value
economic indifference curve) iRITVep; при всяка нейна точка фиксираната относителна индивидуална обща стойност на двата вида икономически продукти е
равна на екзистенциалните двупродуктови относителни индивидуални
стойностни икономически способности RITVe = RITVe(qv1, qv2) = RITVe(0, 0).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Съпоставимост между кривите на икономическото безразличие и
ценностното икономическо поведение на индивида
Като се има предвид обстоятелството, че при двупродуктовата относително-ценностно детерминирана крива на индивидуалното икономическо възпроизводство RR обемите на единия от двата вида продукти могат да изпълняват
ролята на мярка на общите икономически полезности (представляващи полезностните икономически потребности) и на общите икономически стойности
(представляващи стойностните икономически способности), изобщо – на общите ценностни икономически величини, на тези продукти, може да бъде установена съпоставимост между различните видове криви на ценностното (полезностното и стойностното) икономическо безразличие, от една страна, и различните състояния на ценностното икономическо поведение на индивида, от
друга. Това е илюстрирано на фиг. 6.
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(специфични единици)
Част А

q2

A"

iRITU"p

A′
RR

iRITV"p

Aº
Aeu

iRITUºp

iRITU′p

e

iRITV′p

iRITU p
iRITVºp
iRITVep

0

qeu1

qº1

q′1

q"1

RITWp

q1

B"v
Част Б

RITW′p
RITUp

E′qTW
RITVp

EºqTW
RITWºp
B′u
0

qeu1

qº1

q′1

q"1

q1

Количество на продукта 1
(специфични единици)
Фиг. 6. Съпоставимост между кривите на безразличието и ценностното икономическо
поведение на индивида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Междупродуктово оптимални индивидуални икономически потребности
В долната част на фигурата е изобразена познатата схема на общоценностното икономическо поведение на индивида, като върху абсцисата са маркирани количества q1 от първия вид икономическr продукт. Тези количества са
междупродуктово оптимални, тъй като представляват едната координата на
точките, които изграждат оптималната двупродуктова относително-ценностно
детерминирана крива на индивидуалното икономическо възпроизводство RR.
В това си качество те изпълняват ролята не само на мярка на общите полезности и на общите икономическr стойности, но и на мярка на оптималните двупродуктови индивидуални икономическr потребности (които са частен случай
на междупродуктово оптималните индивидуални икономическr потребности)
и на оптималните двупродуктови индивидуални икономическr способности
(които са частен случай на междупродуктово оптималните индивидуални rспособности).
Под междупродуктово оптимални индивидуални икономически потребности* (interproduct-optimal individual economic necessities) трябва да се
разбират изразените в специфични единици многопродуктови икономически
потребности на индивида от такова множество от видове икономически продукти (множество от изходни предметни ингредиенти), които удовлетворяват
определено равнище на неговите полезностни икономически потребности (абсолютни или относителни), т.е. имат определено равнище на индивидуална
обща икономическа полезност (абсолютна или относителна), при положение
че за тяхното производство индивидът е изразходвал възможно най-ниското
равнище на своите стойностни икономически способности, т.е. че те имат възможно най-ниското равнище на индивидуална обща икономическа стойност
(абсолютна или относителна). Това показва, че многопродуктовите индивидуални потребности при едно и също равнище на полезностните потребности са
многовариантни, като само един от тези варианти е междупродуктово (в случая – - стойностно-междупродуктово) оптималният. Затова междупродуктово
оптималните индивидуални икономически потребности са индивидуалните
икономически потребности, които отговарят на изискването за стойностномеждупродуктова икономическа оптималност.
Като техен частен случай оптималните двупродуктови индивидуални
икономически потребности* (optimal two-product individual economic
necessities) са такива междупродуктово оптимални индивидуални икономически потребности, при които множеството от изходни предметни ингредиентни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се състои от два вида икономически продукти. В този порядък могат да бъдат
разграничени следните основни видове оптимални двупродуктови индивидуални икономически потребности:
Оптимални желани двупродуктови индивидуални икономически потребности*(optimal desired two-product individual economic necessities) или още
оптимални пълни двупродуктови индивидуални икономически потребности (optimal full two-product individual economic necessities) – това са желаните,
респ. пълните, двупродуктови индивидуални икономически потребности, които отговарят на изискването за стойностно-междупродуктова икономическа
оптималност.
Оптимални минимални двупродуктови индивидуални икономически
потребности* (optimal minimal two-product individual economic necessities)
или още оптимални нормални двупродуктови индивидуални икономически
потребности* (optimal normal two-product individual economic necessities) –
това са минималните, респ. нормалните, двупродуктови индивидуални икономически потребности, които отговарят на изискването за стойностномеждупродуктова икономическа оптималност.
Оптимални максимални двупродуктови индивидуални икономически
потребности* (optimal maximal two-product individual economic necessities)
или още оптимални разумни двупродуктови индивидуални икономически
потребности* (optimal rational two-product individual economic necessities) това са максималните, респ. разумните, двупродуктови индивидуални потребности, които отговарят на изискването за стойностно-междупродуктова икономическа оптималност.
Оптимални екзистенциални двупродуктови индивидуални икономически потребности* (optimal existential two-product individual economic
necessities) – това са екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически потребности, които отговарят на изискването за стойностномеждупродуктова икономическа оптималност.

5.2. Междупродуктово оптимални индивидуални икономически способности
Под междупродуктово оптимални индивидуални икономически способности* (interproduct-optimal individual economic abilities) трябва да се разбират изразените в специфични единици многопродуктови икономически способности на индивида да произвежда такова множество от видове икономически продукти (множество от изходни предметни ингредиенти), при което се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразходва определено равнище на неговите стойностни икономически способности (абсолютни или относителни), т.е. имат определено равнище на индивидуална обща икономическа стойност (абсолютна или относителна), при
положение че при тяхното потребление индивидът получава възможно найвисокото равнище на полезностни потребности, т.е. че те имат възможно найвисокото равнище на индивидуална обща икономическа полезност (абсолютна
или относителна). Това показва, че многопродуктовите индивидуални икономически способности при едно и също равнище на стойностните икономически способности са многовариантни, като само един от тези варианти е междупродуктово (в случая - полезностно-междупродуктово) оптималният. Затова
междупродуктово оптималните индивидуални икономически способности са
индивидуалните способности, които отговарят на изискването за полезностномеждупродуктова икономическа оптималност.
Като техен частен случай оптималните двупродуктови индивидуални
икономически способности* (optimal two-product individual economic abilities)
са такива междупродуктово оптимални индивидуални икономически способности, при които множеството от изходни предметни ингредиентни се състои
от два вида икономически продукти. В този порядък могат да бъдат разграничени следните основни видове оптимални двупродуктови индивидуални икономически способности:
Оптимални желани двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal desired two-product individual economic abilities) или още
оптимални пълни двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal full two-product individual economic abilities) – това са желаните,
респ. пълните, двупродуктови индивидуални икономически способности, които отговарят на изискването за полезностно-междупродуктова икономическа
оптималност.
Оптимални минимални двупродуктови индивидуални икономически
способности* (optimal minimal two-product individual economic abilities) или
още оптимални нормални двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal normal two-product individual economic abilities) – това са
минималните, респ. нормалните, двупродуктови индивидуални икономически
способности,
които
отговарят
на
изискването
за
полезностномеждупродуктова икономическа оптималност.
Оптимални максимални двупродуктови индивидуални икономически
способности* (optimal maximal two-product individual economic abilities) или
още оптимални разумни двупродуктови индивидуални икономически спо-
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собности* (optimal rational two-product individual abilities) – това са максималните, респ. разумните, двупродуктови индивидуални икономически способности, които отговарят на изискването за полезностно-междупродуктова икономическа оптималност.
Оптимални екзистенциални двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal existential two-product individual economic
abilities) – това са екзистенциалните двупродуктови индивидуални икономически способности, които отговарят на изискването за полезностномеждупродуктова икономическа оптималност.
5.3. Съответствие между кривите на индивидуалните общи ценностни
величини на икономическите продукти и относително-ценностно детерминираната крива на индивидуалното икономическо възпроизводство
Като се вземат под внимание направените по-горе класификации, маркираните върху абсцисата на фиг. 6 количества на продукта от вида 1 qеu1, qº1, q'1
и q"v1 имат съдържанието, пояснено по-долу.
Първо, количеството qeu1 е мярка на оптималните екзистенциални двупродуктови индивидуални икономически потребности. Това количество, както и
съответствуващото му количество qeu2 от втория вид икономически продукт, са
координати на точката на оптималните екзистенциални двупродуктови
индивидуални икономически потребности* (optimal existential two-product
individual economic necessities point) Aeu (част А на фигурата).
Количеството qeu1 е мярка и на относителните индивидуални екзистенциални двупродуктови полезностни икономически потребности

RITUe = RITU(qeu1, qeu2) = 0,
следователно и на екзистенциалната (т.е. на екзистенциално обусловената) относителна индивидуална обща полезност на икономическите продукти

RITUep = RITUp(qeu1, qeu2) = 0.
Точката Aeu е допирна между кривата на екзистенциалното индивидуално относително-полезностно икономическо безразличие iRITUep и такава крива
iRITVp(qeu1) на индивидуалното относително-стойностно икономическо безразличие, за всяка точка на която постоянната относителна индивидуална обща икономическа стойност е равна на RITUp(qeu1, qeu2).

87

87

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Величините qeu1 и RITUep са координати на точката Beu, която лежи върху
кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическите
продукти RITUp.
Второ, количеството qº1 = qºu1 = qºv1 е мярка на оптималните минимални,
респ. на оптималните нормални, двупродуктови индивидуални икономически
потребности (тъй като qº1 = qºu1), както е и мярка на оптималните минимални,
респ. на оптималните нормални, двупродуктови индивидуални икономически
способности (тъй като qº1 = qºv1). Това количество, както и съответствуващото
му количество qº2 = qºu2 = qºv2 от втория вид продукт, са координати на точката на оптималните минимални двупродуктови индивидуални икономически потребности* (optimal minimal two-product individual economic
necessities point) Aº, респ. на точката на оптималните нормални двупродуктови индивидуални икономически потребности* (optimal normal twoproduct individual economic necessities point) (част А на фигурата). Едновременно с това тя е и точката на оптималните минимални двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal minimal two-product individual
economic abilities point), респ. е точката на оптималните нормални двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal normal twoproduct individual economic abilities point).
Количеството qº1 е мярка и на относителните индивидуални минимални,
респ. нормални, двупродуктови полезностни икономически потребности
RITUº = RITU(qº1, qº2), както и на относителните индивидуални минимални,
респ. нормални, двупродуктови стойностни икономически способности RITVº
= RITV(qº1, qº2). Следователно количеството qº1 е мярка и на минималната,
респ. на нормалната, относителна индивидуална обща полезност на икономическите продукти RITUºp = RITUºp(qº1, qº2), както и на минималната, респ. на
нормалната, относителна индивидуална обща стойност на икономическите
продукти RITVºp = RITVºp(qº1, qº2). Точката Aº е допирна между кривата на
минималното (респ. на нормалното) индивидуално относително-полезностно
икономическо безразличие iRITUºp и кривата на минималното (респ. на нормалното) индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие
iRITVºp.
Величините qº1 и RITWºp = RITUºp = RITVºp са координати на точката
ЕºqTW, която лежи едновременно върху кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическите продукти RITUp и върху кривата на относителната индивидуална обща стойност на икономическите продукти
RITVp, т.е. е едната от двете техни пресечни точки. Както вече е известно,
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ЕºqTW е точката на минималното (респ. нормалното) общоценностнопродуктово икономическо равновесие на индивида.
Трето, количеството q'1 = q'u1 = q'v1 е мярка на оптималните максимални,
респ. на оптималните разумни, двупродуктови индивидуални икономически
потребности (тъй като q'1 = q'u1), както е и мярка на оптималните максимални,
респ. на оптималните разумни, двупродуктови индивидуални икономически
способности (тъй като q'1 = q'v1). Това количество, както и съответствуващото
му количество q'2 = q'u2 = q'v2 от втория вид продукт, са координати на точката на оптималните максимални двупродуктови индивидуални икономически потребности* (optimal miximal two-product individual economic
necessities point) A', респ. на точката на оптималните разумни двупродуктови индивидуални икономически потребности* (optimal rational twoproduct individual economic necessities point) (част А на фигурата). Едновременно с това тя е и точката на оптималните максимални двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal miximal two-product
individual economic abilities point), респ. е точката на оптималните разумни
двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal rational
two-product individual economic abilities point).
Количество q'1 е мярка и на относителните индивидуални максимални,
респ. разумни, двупродуктови полезностни икономически потребности RITU'
= RITU(q'1, q'2), както и на относителните индивидуални максимални, респ.
разумни, двупродуктови стойностни икономически способности RITV' =
RITV(q'1, q'2). Следователно количеството q'1 е мярка и на максималната, респ.
на разумната, относителна индивидуална обща полезност на икономическите
продукти RITU'p = RITU'p(q'1, q'2), както и на максималната, респ. на разумната, относителна индивидуална обща стойност на икономическите продукти
RITV'p = RITV'p(q'1, q'2). Точката A' е допирна между кривата на максималното
(респ. на разумното) индивидуално относително-полезностно икономическо
безразличие iRITU'p и кривата на максималното (респ. на разумното) индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие iRITV'p.
Величините q'1 и RITW'p = RITU'p = RITV'p са координати на точката Е'qTW,
която лежи едновременно върху кривата на относителната индивидуална обща
полезност на икономическите продукти RITUp и върху кривата на относителната индивидуална обща стойност на икономическите продукти RITVp, т.е. е
другата от двете техни пресечни точки. Както вече е известно на читателя,
Е'qTW е точката на максималното (респ. разумното) общоценностно-продуктово
икономическо равновесие на индивида.
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Четвърто, количеството q"v1 е мярка на оптималните желани, респ. на
оптималните пълни, двупродуктови индивидуални икономически способности. Това количество, както и съответствуващото му количество q"v2 от втория
вид продукт, са координати на точката на оптималните желани двупродуктови индивидуални икономически способности* (optimal desired twoproduct individual economic abilities point) A"v, респ. на точката на оптималните пълни двупродуктови индивидуални икономически способности*
(optimal full two-product individual economic abilities point) (част А на фигурата).
Количеството q"v1 е мярка и на относителните индивидуални желани,
респ. пълни, двупродуктови стойностни способности икономически потребности RITV" = RITV(q"v1, q"v2), следователно и на желаната, респ. на цялостната, относителна индивидуална обща стойност на икономическите продукти
RITV"p = RITVp(q"v1, q"v2). Точката A"v е допирна между кривата на желаното,
респ. на пълното, индивидуално относително-стойностно икономическо безразличие iRITV"p и такава крива iRITUp(q"v1) на индивидуалното относително-полезностно икономическо безразличие, за всяка точка на която постоянната относителна индивидуална обща икономическа полезност е равна на
RITVp(q"v1, q"v2).
Величините q"v1 и RITV"p са координати на точката B"v, която лежи върху
кривата на относителната индивидуална обща стойност на икономическите
продукти RITVp.
Като се вземат под внимание направените дотук анализи, се отбелязва и
следното:
Първо, всички точки (в т.ч. и точките Beu, ЕqTWº, ЕqTW' и B"v), които изграждат кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическите продукти RITUp и кривата на относителната индивидуална обща
стойност на икономическите продукти RITVp, са междупродуктово-оптимално
детерминирани. Така че по презумпция общоценностното (следователно и
пределеноценнстното) икономическо поведение на индивида при различните
степени на удовлетворяване на неговите икономически потребности и на прилагане на неговите икономически способности е междупродуктово-оптимално
при съществуващите ограничения.
Второ, между всички точки (в т.ч. и точките Beu, ЕºqTW, Е'qTW и B"v), които
изграждат кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическите продукти RITUp и кривата на относителната индивидуална обща
стойност на икономическите продукти RITVp, от една страна, и всички точки
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в т.ч. и точките Aeu, Aº, A' и A"v), които изграждат оптималната двупродуктова
крива на относително-ценностно индивидуално икономическо възпроизводство RR, от друга страна, има еднозначно и взаимнообратимо съответствие. От
това следва, че между кривата на относителната индивидуална обща полезност на икономическите продукти RITUp и кривата на относителната индивидуална обща стойност на икономическите продукти RITVp, от
една страна, и оптималната двупродуктова крива на относителноценностно детерминираната крива на индивидуалното икономическо възпроизводство RR, от друга страна, също има еднозначно и взаимнообра1
тимо съответствие.
1

Тази статия е написана по книгата: Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство
“Тракия-М”, С., 2005.

ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-product economic
growth) (в макр.) – икономически растеж, при който целият обем на производството в дадена страна се представя като обеми на два вида хомогенни
икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от които има
собствена измерителна единица), които изчерпват обема на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (two-product economic
growth) (в теорията на общото икономическо равновесие и на икономиката на
благосъстоянието) (*) – двуингредиентен икономически растеж* (twoingrediental economic growth) (вж. икономически растеж), протичащ в условията икономическото възпроизводство, при което нарастват обемите на икономическите продукти (на продуктовото икономическо богатство) q при две
възпроизводствени икономически единици (респ. растеж на два вида продукти,
всяки един от които се отличава със собствена продуктова измерителна единица), от които се състои (по предположение) националната икономическа
система в обществен обхват (вж. ингредиентна общностна икономическа обхватност). Отчита се по отношение на определена независима променлива,
към която се идентифицира икономическият процес, реализиращ двупродуктовия икономически растеж. В случай че независимата променлива е времето,
е налице времеви двупродуктов икономически растеж* (temporal twoproduct economic growth). Ако тя не е времето, тогава е налице невремеви двупродуктов икономически растеж* (non-temporal two-product economic
growth). Когато не е посочено друго, под двупродуктов икономически растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обикновено се подразбира времевият двупродуктов икономически растеж. В
по-широк аспект под двупродуктов икономически растеж се схваща всяка
промяна на обема на икономическия продукт (на продуктовото икономическо
богатство). Тогава се разграничават положителен двупродуктов икономически растеж* (positive two-product economic growth) – когато има нарастване
на продуктите, отрицателен двупродуктов икономически растеж*
(negative two-product economic growth) – когато има намаляване на продуктите,
и нулев двупродуктов икономически растеж* (zero two-product economic
growth) – когато няма промяна в обема на продуктите. Ако не е посочено друго, под двупродуктов икономически растеж обикновено се подразбира положителният двупродуктов икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
двупродуктов микроикономически растеж* (two-product microeconomic
growth),
двупродуктов
мезоикономически
растеж*
(two-product
mesoeconomic growth) и двупродуктов макроикономически растеж* (twoproduct microeconomic growth). Според ингредиентната икономическа реализиуемост се разграничават фактически двупродуктов икономически растеж*
(factual two-product economic growth), прогнозен двупродуктов икономически
растеж* (prognostic two-product economic growth), планиран двупродуктов
икономически растеж* (planned two-product economic growth.
Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават стойностнодвупродуктов икономически растеж* (value-two-product economic growth),
полезностно-двупродуктов икономически растеж* (utility-two-product
economic growth), натурално-двупродуктов икономически растеж* (naturally-two-product economic growth), специфичeно-двупродуктов икономически
растеж* (specificly-two-product economic growth), трудово-изразен двупродуктов икономически растеж* (labourly-expressed two-product economic
growth), парично-изразен двупродуктов икономически растеж* (monetarlyexpressed two-product economic growth), ликвидно-изразен двупродуктов икономически растеж* (liquidly-expressed two-product economic growth), реалноизразен двупродуктов икономически растеж* (really-expressed two-product
economic growth), номинално-изразен двупродуктов икономически растеж*
(nominally-expressed two-product economic growth) и т.н.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост: се разграничанат възпроизводствен двупродуктов икономически растеж* (reproductional two-product economic growth), производствен двупродуктов икономи-
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чески растеж* (production two-product economic growth), разменен двупродуктов икономически растеж* (exchange two-product economic growth), разпределителен (distributional), потребителен двупродуктов икономически
растеж* (consumption two-product economic growth), стопанствен двупродуктов икономически растеж* (protoeconomizing two-product economic
growth), следпроизводствен двупродуктов икономически растеж* (postproduction two-product economic growth), предипотребителен двупродуктов
икономически растеж* (before-consumption two-product economic growth),
посреднически двупродуктов икономически растеж* (intermediationary twoproduct economic growth), бизнес двупродуктов икономически растеж*
(business two-product economic growth), алокативен двупродуктов икономически растеж* (allocative two-product economic growth) и други. Ако не е посочено друго, под двупродуктов икономически растеж обикновено се подразбира производственият двупродуктов икономически растеж.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двупродуктов икономически растеж се конституират още и съответстващите
на последния понятия за двупродуктов консуматорски растеж* (two-product
consumptionary growth), двупродуктов стопански растеж (two-product
protoeconomic growth), двупродуктов пазарно-икономически растеж* (twoproduct marketly-economic growth) и двупродуктов финансово-пазарноикономически растеж* (two-product financially-marketly-economic growth).
Общо за всички тях е понятието за двупродуктов поддържащ растеж* (twoproduct sustenance /sustaining/ growth) (за двупродуктов растеж при поддържането).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-product economic
growth) (ки) – във:
антинеутрален небалансиран двупродуктов икономически растеж (в
макр.) (същото като еднофакторнообусловен небалансиран двупродуктов икономически растеж (в макр.));
двупродуктов икономически растеж (в макр.);
двупродуктов икономически растеж;
двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.);
еднофакторнообусловен небалансиран двупродуктов икономически растеж (в макр.);
екстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
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екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
капиталовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
капиталовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
капиталовообусловен трудовонебалансиран двупродуктов икономически
растеж (в макр.) (същото като капиталовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.));
линия на неутралноекстензивния двупродуктов икономически растеж (в
макр.);
линия на нулевия двупродуктов икономически растеж (в микр.) (вж.
нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.));
неутралноекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
неутралноинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
отрицателен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж (в микр.);
отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
трудовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
трудовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
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трудовообусловен капиталонебалансиран двупродуктов икономически
растеж (в макр.) (същото като трудовоекстензивен двуфакторен икономически растеж (в макр.));
факторово-двупродуктов икономически растеж.
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ТРУДОВОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ (two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive material product) (ки) – във:
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.);
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в
микр.);
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ТРУДОВОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ (two-product
economic growth in labourly-factorly-intensive immaterial product) (ки) – във:
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в
микр.);
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт
(в микр.);
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ТРУДОВОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ ПО РИБ95
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ЧИНСКИ, Т. (two-product economic growth in labourly-factorly-intensive immaterial product according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт по Рибчински, Т. (в микр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ (two-product
economic growth in physically-factorly-intensive material product) (ки) – във:
нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.);
отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.);
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.);
физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в
микр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (two-product economic growth in physically-factorly-intensive material
product according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт по Рибчински, Т. (в микр.).
ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ (two-product
economic growth in physically-factorly-intensive immaterial product) (ки) – във:
нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.);
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отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.);
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.);
физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в
микр.).
ДВУПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (individual two-product economic potentiality) – вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
ДВУПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТРЕБНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual two-product economic need /necessity/) (ки) – във:
двупродуктови потребителски икономически потребности [индивидуални] (вж. потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]).
ДВУПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual two-product economic ability) (ки) – във:
двупродуктови производителски икономически способности [индивидуални] (вж. продуктови производителски икономически способности [индивидуални]).
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (two-product
material-immaterial utility dispositional economic function), биматимна полезностна икономическа функция, (*) – продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция, която в математическа форма описва съвместното
икономическото интензиониране на материален икономически продукт m и
нематериален икономически продукт n в обща полезност на икономическия
продукт TU(m, n) [в случая – в обща полезност на икономическите продукти (total utility of the economic products)] (вж. полезностно интензиониране на
икономическите продукти) при някаква продуктово-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система* (product-utilty essentiallystratified economic system) (вж. елементарна същностно-стратифицирана
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икономическа система и същностно-стратифицирана икономическа система), която е имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система*
(implicitly-defined essentially-stratified economic system)] (вж. имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система). Разновидност е на продуктово-полезностната диспозиционна икономическа функция. Тук икономическите продукти m и n са елементи на икономическия вектор q = (m, n) и са
разновидности на икономическо явление, което изпълнява ролята на входен
икономически ингредиент, а тяхната обща икономическа полезност TU(m, n) е
разновидност на икономическа същност, която изпълнява ролята на изходен
икономически ингредиент. В най-общ вид всяка двупродуктова материалнонематериална диспозиционна полезностна икономическа функция може да се
представи във формата Φ (m, n, TU (m.n)) = 0, както и като TU (m, n) = ϕ(m, n).
Пределна и средна полезност на материалния и нематериалния икономически продукт при двупродуктовата материално-нематериална
полезностна диспозиционна икономическа функция
При двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция TU (m, n) = ϕ (m, n) (която е една от разновидностите на диспозиционната икономическа функция) пределните полезности на
икономическите продукти [същото като пределни полезностни интензивности на икономическите продукти* (marginal utility intensity of the
economic products)] съответно са (1) пределната полезност на материалния
икономически продукт (същото като пределна полезностна интензивност на
материалния икономически продукт) MUm(m,n) = MImu(m,n) и (2) пределната
полезност на нематериалния икономически продукт (същото като пределната
полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт)
MUn(m,n) = MInu(m,n). Пределната полезност (пределната полезностна интензивност) на материалния икономически продукт се определя по формулата

MU m (m, n) = MI mu (m, n) =

∂ϕ (m, n)
.
∂m

Тя може да се разглежда като допълнителната полезност, която ще се интензионира, ако материалният икономически продукт нарасне с една единица, а количеството на нематериалния икономически продукт остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TU(m,n)
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нарастване ∂m на материалния икономически продукт m. От своя страна, пределната полезност (пределната полезностна интензивност) на нематериалния
икономически продукт се определя по формулата

MU n (m, n) = MI nu (m, n) =

∂ϕ (m, n)
.
∂n

Тя може да се разглежда като допълнителната полезност, която ще се интензионира, ако нематериалният икономически продукт нарасне с една единица, а
количеството на материалния икономически продукт остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TU(m,n)
на общата полезност на икономическите продукти TU(m,n) (последните групирани на материален и нематериален) и породилото го частно диференциално
нарастване ∂n на нематериалния икономически продукт n.
Средните полезности на икономическите продукти [същото като средни
полезностни интензивности на икономическите продукти* (average utility
intensity of the economic products)] съответно са (1) средната полезност на материалния икономически продукт (същото като средна полезностна интензивност на материалния икономически продукт) AUm(m,n) = AImu(m,n) и (2)
средната полезност на нематериалния икономически продукт (същото като
средна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт)
AUn(m,n) = AInu(m,n). Средната полезност (средната полезностна интензивност)
на материалния икономически продукт е съотношението между общия обем на
полезността на продуктите и обема на материалния продукт и се определя по
формулата

AU m (m, n) = AI mu (m, n) =

ϕ (m, n)
.
m

От своя страна, средната полезност (средната полезностна интензивност)
на нематериалния икономически продукт е съотношението между общия обем
на полезността на продуктите и обема на нематериалния продукт и се определя
по формулата

AU n (m, n) = AI nu (m, n) =

99
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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Eластичности на икономическата полезност към материалния и нематериалния
продукт
при
двупродуктовата
материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция
Пределната и средната полезностна интензивност на материалния и нематериалния икономически продукт са двата изходни момента, от които се извеждат други, съществено важни показатели за тяхната интензионалност при
двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Това са (1) еластичността на икономическата полезност
към материалния и (2) еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт. Двете еластичности характеризират относителното изменение на резултатите от интензионирането, причинено от единица относително изменение на съответния вид икономически продукт, когато
другият вид продукт е постоянен.
(1) Пределната и средната полезностна интензивност на материалния продукт са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт. Тя се измерва
с коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт* (coefficient of the economic utility elasticity
to the material economic product) ELmu, който е съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт MImu и
средната полезностна интензивност на материалния икономически продукт
AImu:

EL mu =

MI mu ∂ϕ(m, n) ϕ(m, n)
=
:
.
AI mu
∂m
m

Докато средната полезностна интензивност на материалния икономически
продукт квантифицира количествения момент от полезностното интензиониране на икономическия продукт и неговото въздействие върху полезността, а
пределната му интензивност квантифицира качествения момент от това интензиониране и съответствуващото му въздействие върху полезността, то еластичността на полезността към материалния продукт комплексно съчетава тези
два момента. С други думи, еластичността на икономическата полезност към
материалния икономически продукт квантифицира количествено-качествения
момент и измерва качественото интензионно въздействие на материалния продукт върху полезността, което се съдържа в единица негово количествено въздействие. Еластичността на икономическата полезност към материалния продукт фактор може да се разглежда още като граница на съотношението между
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 ∂ϕ(m, n) ϕ(m, n) 
EL mu = lim 
:
.
l →0 
m 
∂m
Еластичността на полезността към материалния продукт показва с колко процента се променя равнището на общата полезност на материалния и нематериалния продукт при изменение с един процент на материалния продукт.
(2) Пределната и средната полезностна интензивност на нематериалния
продукт са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на
икономическата полезност към нематериалния икономически продукт. Тя се
измерва с коефициента на еластичността на икономическата полезност
към нематериалния икономически продукт* (coefficient of the economic utility elasticity to the immaterial economic product) ELnu, който е съотношението
между пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически
продукт MInu и средната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт AInu:

EL nu =

MI nu ∂ϕ(m, n) ϕ(m, n)
=
:
.
AI nu
∂n
n

Докато средната полезностна интензивност на нематериалния икономически
продукт квантифицира количествения момент от интензионирането на нематериалния продукт и неговото въздействие върху полезността, а пределната му
интензивност квантифицира качествения момент от това интензиониране и съответствуващото му въздействие върху полезността, то еластичността на полезността към нематериалния продукт комплексно съчетава тези два момента.
С други думи, еластичността на икономическата полезност към нематериалния
икономически продукт квантифицира количествено-качествения момент и измерва качественото интензионно въздействие на нематериалния продукт върху
полезността, което се съдържа в единица негово количествено въздействие.
Еластичността на икономическата полезност към нематериалния продукт може
да се разглежда още като граница на съотношението между относителния прираст на интензионния резултат в лицето на полезността и относителния прираст на нематериалния продукт:

 ∂ϕ(m, n) ϕ(m, n) 
EL nu = lim 
:
.
l→0 
∂n
n 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Еластичността на полезността към нематериалния продукт показва с колко
процента се променя равнището на общата полезност на материалния и нематериалния продукт при изменение с един процент на нематериалния продукт.

Основни
разновидности
на
двупродуктовата
материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция
Според това дали е независима от времето или е зависима от него, двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция може да бъде статична двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (static
two-product material-immaterial utility dispositional economic function) [наричана
още независеща от времето двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (independent time twoproduct material-immaterial utility dispositional economic function)] и динамична
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция (наричана още зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция).
Според характера на взаимозаменяемостта на производствените икономически фактори тя може да бъде двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (input-factors-substitution two-product materialimmaterial utility dispositional economic function) и двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с
взаимодопълващи се продукти* (input-factors-complementary two-product material-immaterial utility dispositional economic function).
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономическа двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (microeconomic two-product material-immaterial utility dispositional economic function), мезоикономическа
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция* (mesoeconomic two-product material-immaterial utility
dispositional economic function) и макроикономическа двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (macroeconomic two-product material-immaterial utility dispositional
economic function).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална двупродуктова материално-нематериална полез-
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ностна диспозиционна икономическа функция* (individual two-product material-immaterial utility dispositional economic function), фирмена двупродуктова
материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция* (firm two-product material-immaterial utility dispositional economic
function), обществена двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (social two-product materialimmaterial utility dispositional economic function) и т.н.
Според ингредиентната икономическа реализиуемост се разграничават
фактическа двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (factual two-product material-immaterial
utility dispositional economic function), прогнозна двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция*
(prognostic two-product material-immaterial utility dispositional economic
function), планова двупродуктова материално-нематериална полезностна
диспозиционна икономическа функция* (planned two-product materialimmaterial utility dispositional economic function), възпроизводима двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (reproducible two-product material-immaterial utility dispositional
economic function).
Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават
текуща двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (flowing two-product material-immaterial utility
dispositional economic function) и интегрална двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция*
(integral two-product material-immaterial utility dispositional economic function).
Според ингредиентната икономическа изразимост се разграничават: натурална двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (natural two-product material-immaterial utility
dispositional economic function), специфична двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция*
(specific two-product material-immaterial utility dispositional economic function),
трудово-изразена двупродуктова материално-нематериална полезностна
диспозиционна икономическа функция* (labourly-expressed two-product material-immaterial utility dispositional economic function), парично-изразена двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (monetarly-expressed two-product material-immaterial utility
dispositional economic function), ликвидно-изразена двупродуктова матери103
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ално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция*
(liquidly-expressed two-product material-immaterial utility dispositional economic
function), виртуално-изразена двупродуктова материално-нематериална
полезностна диспозиционна икономическа функция* (virtually-expressed
two-product material-immaterial utility dispositional economic function), реалноизразена двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (really-expressed two-product materialimmaterial utility dispositional economic function), номинално-изразена двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (nominally-expressed two-product material-immaterial utility dispositional economic function) и т.н.
Според формата на функционалната зависимост се разграничават: линейна
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция, степенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция, двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите, двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с
променлива еластичност на заместването на продуктите* (two-product
material-immaterial utility dispositional economic function with variable elasticity
of products substitution), двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция със съвършено допълващи се продукти, двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с непълно заместващи се продукти, двупродуктова
материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти, хомогенна двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция, нехомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция* (non-homogeneous two-product materialimmaterial utility dispositional economic function), хомогенна двупродуктова
материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция* (homogeneous two-product material-immaterial utility dispositional
economic function), нехомогенна двупродуктова материално-нематериална
полезностна диспозиционна икономическа функция с неидентифицирани
продукти* (non-homogeneous two-product material-immaterial utility dispositional economic function with non-idendificied products), нехомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономи104
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ческа функция без неидентифицирани продукти* (non-homogeneous twoproduct material-immaterial utility dispositional economic function without nonidendificied products) и други. Те могат да се комбинират с посочените по-горе
други разновидности на двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция се конституират още и съответстващите на последната понятия за двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна консуматорска функция* (two-product material-immaterial utility dispositional consumptionary function), двупродуктова материално-нематериална
полезностна диспозиционна стопанска функция* (two-product materialimmaterial utility dispositional protoeconomic function), двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна пазарно-икономическа
функция* (two-product material-immaterial utility dispositional marketlyeconomic function) и двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна финансово-пазарно-икономическа функция* (two-product
material-immaterial utility dispositional financially-marketly-economic function
function). Общо за всички тях е понятието за двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна поддържаща функция* (twoproduct material-immaterial utility dispositional sustenance /sustaining/) (за двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция при поддържането).
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (two-product material-immaterial utility dispositional economic function) (ки) – във:
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция;
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти;
динамична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
еднородна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция (същото като хомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
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зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция (същото като динамична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
линейна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
мултипликативна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
степенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
хомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
хълм на двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (two-product material-immaterial utility dispositional economic function with products-substitution), биматимна полезностна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти, (*) – конституирана в някаква продуктово-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система* (product-utility essentially-stratified economic system)
(вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа система и
същностно-стратифицирана икономическа система), която е имплицитнодефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined
dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined
essentially-stratified economic system)] (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) такава двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция
TU (m, n) = ϕ(m, n)
(разновидност на продуктово-полезностната диспозиционна икономическа
функция) (вж. и диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се
явления), при която една и съща обща икономическа полезност TV(m,n) на
група от материален икономически продукт m и нематериален икономически
продукт n може да се получи при различни комбинации на тези два вида про-
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икономическа полезност се получава при различни структури на интензионираните два вида икономически продукти (вж. полезностно интензиониране на
икономическите продукти), като при промяната на структурата количествата
им се променят в противоположни посоки: когато материалният продукт нараства, тогава нематериалният продукт намалява, и обратно. Разновидност на
диспозиционната икономическа функция с взаимозаместващи се явления.
За двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти са характерни
следните свойства:
Първо, полезностното интензиониране е невъзможно при отсъствието на
материалния или на нематериалния продукт, т.е. TU = 0, ако m = 0 или ако n =
0. Ето защо взаимозаменяемостта на двата продукта тук няма абсолютен характер, а само изразява възможността в определени граници единият от тях да
се замества (заменя) с другия. По силата на това свойство за двупродуктовата
материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция
с взаимозаместващи се продукти са валидни изразите:

TU = φ (m, 0) = 0,
TU = φ (0, n) = 0.
Затова по принцип в конкретния анализ се приема, че обемите и на двата продукта – материалния и нематериалния, са положителни величини.
Второ, разглежданата диспозиционна функция TU (m, n) = ϕ(m, n) е непрекъсната, т.е. в определен интервал има значение за всеки от двата фактора,
и е два пъти диференцируема, т.е. тя има първи частни производни

∂ϕ(m, n) ∂ϕ(m, n)
и
∂m
∂n
(това са пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт) и има втори частни производни
∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n)
,
,
и
.
∂m∂n
∂m∂n
∂m 2
∂n 2
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Трето, вторите частни производни на двупродуктовата материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти
∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n) ∂ 2 ϕ(m, n)
,
,
и
∂m∂n
∂m∂n
∂m 2
∂n 2

също са непрекъснати, което означава, че тя е и достатъчно гладка.
Четвърто, първите частни производни на тази диспозиционна функция
∂ϕ(m, n) ∂ϕ(m, n)
и
∂m
∂n

са положителни величини, което означава, че нарастването на кой да е от двата
продукта предизвиква определено нарастване на тяхната обща полезност. Това
показва, че двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти притежава
свойството на монотонност.
Пето, тя притежава и свойството на изпъкналост. Това означава, че ако
съществуват два начина да се интензионира едно и също количество полезност
от TU единици, единият от които е с помощта на продуктовата комбинация
(m1, n1), а другият – с помощта на продуктовата комбинация (m2, n2), тогава със
средно претеглената от тях, т.е. с продуктовата комбинация r(m1, n1) + (1 –
r)(m2, n2) (където r е положително число), може да се получи полезност, чийто
обем е не по-малък от изходния обем от TU единици.
Според това дали разглежданата двупродуктова материално-нематериална
полезностна диспозиционна икономическа функция е независима от времето
или е зависима от него, се разграничават статична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с
взаимозаместващи се продукти* (static two-product material-immaterial utility
dispositional economic function with products-substitution) [наричана още независеща от времето двупродуктова материално-нематериална полезностна
диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти*
(independent time two-product material-immaterial utility dispositional economic
function with products-substitution) и динамична двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (dynamic two-product material-immaterial utility
dispositional economic function with products-substitution) [наричана още зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална полезностна
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диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти*
(dependent time two-product material-immaterial utility dispositional economic
function with products-substitution).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (individual two-product material-immaterial utility dispositional economic
function with products-substitution), фирмена двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (firm two-product material-immaterial utility dispositional economic function with products-substitution), обществена двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (social two-product material-immaterial utility dispositional economic function with products-substitution) и
други. Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават текуща двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (flowing two-product material-immaterial utility dispositional economic function with
products-substitution)
и
интегрална
двупродуктова
материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (integral two-product material-immaterial utility
dispositional economic function with products-substitution).
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ* (twoproduct material-immaterial utility dispositional economic function with constant
elasticity of input-productss substitution), биматимна полезностна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите,
(*) – двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти (разновидност на
продуктово-полезностната диспозиционна икономическа функция) при някаква продуктово-полезностна същностно-стратифицирана икономическа
система* (product-utility essentially-stratified economic system) (вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа система и същностностратифицирана икономическа система), която е имплицитно-дефинирана
диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional
109

109

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностностратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentiallystratified economic system)] (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система), която (функция) приема следния вид:

 m
TU (m, n) = ϕ(m, n) = TU 0 α u  
  m0 

− χu

1
−τ − χ
 u

n
+ βu   
 n0  

,

където m е обемът на материалния икономчески продукт, n – обемът на нематериалния икономчески продукт, TU = TU(m,n) – обемът наобщата икономическа полезност, индуцирана при полезностното интензиниране на икономическите продукти m и n, разположени в двумерното пространство на икономическите продукти, αu – коефициентът на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт ELmu, βu – коефициентът на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт ELmu, като TU0, m0, n0, αu и βu са параметри, които се определят по статистически път. Eластичността на полезностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm и
еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на материалния
с нематериалния икономически продукт ESUmn са постоянни икономически величини. Приема се, че αu + βu = 1 (или още βu = 1 – αu), т.е. че разглежданата
диспозиционна функция е хомогенна (вж. хомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция) и че
еластичността на икономическата полезност към мащаба на икономическото интензиониране (вж. еластичност на икономическата същност към
мащаба на икономическото интензиониране) е равна на единица.
За удобство двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването
на продуктите се представя във формата

 TU 


TU

0 

− χu

 m

= α u 
m
 0

− χu

n
+ (1 − α u )  
 n0 

− χu

.

При нея постоянният коефициент ESU (като общ сивмол за ESUnm и ESUmn, които са равни помежду си) на еластичността на полезностно-еквивалентното
заместване се определя от израза
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ESU =
,
1 + χu
от което следва, че

χu =

1 − ESU
,
ESU

От своя страна пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт в двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите се определя от съотношението

MRSU nm

αu
=
1 − αu

 n0 


m
 0

− χu

1+ χ u

n
 
m

,

а уравнението на материално-нематериалната полезностна диспозиционна
изоквантна икономическа линия TU при TU(m,n) = TUc (където TUc е някакво
постоянно значение на общата полезност) представлява израза

n  1 − αu
= −
m  αu


1
1
−
 χu

χu

 n0 
  MRSU nm 

 m0 

.

Нейната графика е представена на фиг. 1, като с au и bu са означени долните
граници, които могат да приемат величините на материалния и нематериалния
продукт при полезностното интензиониране, за да се индуцира обща полезност, равна на TUc. По-специално долната граница на материалния продукт е

au = lim mu (n) =
n→ ∞

1
α u χu

 TU c 
 ,
m0 
 TU 0 

а долната граница на нематериалния продукт е

bu = lim nu (m) = (1 − α u )
m→ ∞
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n
TU

n = nu(m)
bu
0

au

m
Материален продукт

Фиг.1. Материално-нематериалната полезностна диспозиционна изоквантна икономическа линия на двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването
на продуктите

Коефициентите на еластичността на общата полезност към материлния и
нематериалния продукт αu и βu = 1 – αu в разглеждания тип двупродуктовата
материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция
се определят съответно от отношенията
τ

EL mu

 TU : TU 0 
 ,
= α u 
m
:
m

0 
τ

EL nu

 TU : TU 0 
 .
= (1 − α u ) 
m
:
m

0 

Прилагането на двупродуктовата материално-нематериална полезностна
диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите за различни интервали от време и съпоставката на оценките
на нейните параметри създават възможност да се извърши преход към двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с променлива еластичност на заместването на продуктите*
(two-product material-immaterial utility dispositional economic function with variable elasticity of input-productss substitution). С този преход се преодолява един
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основен неин недостатък – нейната инвариантност към измененията в съотношенията между продуктите.

ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ* (twoproduct material-immaterial utility dispositional economic function with variable
elasticity of input-productss substitution) – вж. двупродуктовата материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите.
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ СЪС СЪВЪРШЕНО ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (two-product materialimmaterial utility dispositional economic function with perfect-substitution product)
– вж. линейна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (two-product material-immaterial value dispositional economic function), биматимна стойностна
икономическа функция, (*) – продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция, коята в математическа форма описва съвместното икономическото интензиониране на материален икономически продукт m и нематериален икономически продукт n в обща стойност на икономическия продукт TV(m, n) [в случая – в обща стойност на икономическите продукти
(total value of the economic products)] (вж. стойностно интензиониране на икономическите продукти) при продуктово-стойностна същностностратифицирана икономическа система* (product-value essentially-stratified
economic system) (вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа система и същностно-стратифицирана икономическа система), която е
имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитнодефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentially-stratified economic system)] (вж. имплицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система). Разновидност е на продуктовостойностната диспозиционна икономическа функция. Тук икономическите
продукти m и n са елементи на икономическия вектор q = (m, n) и са разно113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на икономическо явление, което изпълнява ролята на входен икономически ингредиент, а тяхната обща икономическа стойност TV(m, n) е разновидност на икономическа същност, която изпълнява ролята на изходен икономически ингредиент. В най-общ вид всяка двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция може да се
представи във формата Τ(m, n, TV (m.n)) = 0, както и като TV (m, n) = τ (m, n).

Пределна и средна стойност на материалния и нематериалния икономически продукт при двупродуктовата материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция
При двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция TV (m, n) = τ (m, n) (която е една от разновидностите
на диспозиционната икономическа функция) пределните стойности на икономическите продукти [същото като пределни стойностни интензивности на
икономическите продукти* (marginal value intensity of the economic products)]
съответно са (1) пределната стойност на материалния икономически продукт
(същото като пределна стойностна интензивност на материалния икономически продукт) MVm(m, n) = MImv(m, n) и (2) пределната стойност на нематериалния икономически продукт (същото като пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт) MVn(m, n) = MInv(m, n). Пределната стойност (пределната стойностна интензивност) на материалния икономически продукт се определя по формулата

MVm (m, n) = MI mv (m, n) =

∂τ (m, n)
.
∂m

Тя може да се разглежда като допълнителната стойност, която ще се интензионира, ако материалният икономически продукт нарасне с една единица, а количеството на нематериалния икономически продукт остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TV(m,n)
на общата стойност на икономическите продукти TV(m,n) (последните групирани на материален и нематериален) и породилото го частно диференциално
нарастване ∂m на материалния икономически продукт m. От своя страна, пределната стойност (пределната стойностна интензивност) на нематериалния
икономически продукт се определя по формулата

MVn (m, n) = MI nv (m, n) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя може да се разглежда като допълнителната стойност, която ще се интензионира, ако нематериалният икономически продукт нарасне с една единица, а количеството на материалния икономически продукт остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TV(m, n)
на общата стойност на икономическите продукти TV(m, n) (последните групирани на материален и нематериален) и породилото го частно диференциално
нарастване ∂n на нематериалния икономически продукт n.
Средните стойности на икономическите продукти [същото като средни
стойностни интензивности на икономическите продукти* (average value
intensity of the economic products)] съответно са (1) средна стойност на материалния икономически продукт (същото като средна стойностна интензивност на материалния икономически продукт) AVm(m, n) = AImv(m, n) и (2)
средната стойност на нематериалния икономически продукт (същото като
средна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт ()
AVn(m, n) = AInv(m, n). Средната стойност (средната стойностна интензивност)
на материалния икономически продукт е съотношението между общия обем на
стойността на продуктите и обема на материалния продукт и се определя по
формулата

AVm (m, n) = AI mv (m, n) =

τ (m, n)
.
m

От своя страна, средната стойност (средната стойностна интензивност) на
нематериалния икономически продукт е съотношението между общия обем на
стойността на продуктите и обема на нематериалния продукт и се определя по
формулата

AVn (m, n) = AI nv (m, n) =

τ (m, n)
.
n

Eластичности на икономическата стойност към материалния и нематериалния продукт при двупродуктовата материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция
Пределната и средната стойностна интензивност на материалния и нематериалния икономически продукт са двата изходни момента, от които се извеждат други, съществено важни показатели за тяхната интензионалност при
двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Това са (1) еластичността на икономическата стойност към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------материалния и (2) еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт. Двете еластичности характеризират относителното изменение на резултатите от интензионирането, причинено от единица относително изменение на съответния вид икономически продукт, когато другият вид продукт е постоянен.
(1) Пределната и средната стойностна интензивност на материалния продукт са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт. Тя се измерва
с коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт* (coefficient of the economic value elasticity to
the material economic product) ELmv, който е съотношението между пределната
стойностна интензивност на материалния икономически продукт MImv и
средната стойностна интензивност на материалния икономически продукт
AImv:

EL mv =

MI mv ∂τ(m, n) τ(m, n)
=
:
.
AI mv
∂m
m

Докато средната стойностна интензивност на материалния икономически продукт квантифицира количествения момент от стойностното интензиониране на
икономическия продукт и неговото въздействие върху стойността, а пределната му интензивност квантифицира качествения момент от това интензиониране
и съответствуващото му въздействие върху стойността, то еластичността на
стойността към материалния продукт комплексно съчетава тези два момента. С
други думи, еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт квантифицира количествено-качествения момент и измерва
качественото интензионно въздействие на материалния продукт върху
стойността, което се съдържа в единица негово количествено въздействие.
Еластичността на икономическата стойност към материалния продукт фактор
може да се разглежда още като граница на съотношението между относителния
прираст на интензионния резултат в лицето на стойността и относителния прираст на материалния продукт:

 ∂τ(m, n) τ(m, n) 
EL mv = lim 
:
.
l→0 
∂m
m 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Еластичността на стойността към материалния продукт показва с колко процента се променя равнището на общата стойност на материалния и нематериалния продукт при изменение с един процент на материалния продукт.
(2) Пределната и средната стойност интензивност на нематериалния продукт са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт. Тя се измерва с коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт* (coefficient of the economic value
elasticity to the immaterial economic product) ELnv, който е съотношението между
пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт
MInv и средната стойностна интензивност на нематериалния икономически
продукт AInv:

EL nv =

MI nv ∂τ(m, n) τ(m, n)
=
:
.
AI nv
∂n
n

Докато средната стойностна интензивност на нематериалния икономически
продукт квантифицира количествения момент от интензионирането на нематериалния продукт и неговото въздействие върху стойността, а пределната му
интензивност квантифицира качествения момент от това интензиониране и съответствуващото му въздействие върху стойността, то еластичността на
стойността към нематериалния продукт комплексно съчетава тези два момента.
С други думи, еластичността на икономическата стойност към нематериалния
икономически продукт квантифицира количествено-качествения момент и измерва качественото интензионно въздействие на нематериалния продукт върху
стойността, което се съдържа в единица негово количествено въздействие.
Еластичността на икономическата стойност към нематериалния продукт може
да се разглежда още като граница на съотношението между относителния прираст на интензионния резултат в лицето на стойността и относителния прираст
на нематериалния продукт:

 ∂τ(m, n) τ(m, n) 
EL nv = lim 
:
.
l→0 
∂n
n 
Еластичността на стойността към нематериалния продукт показва с колко процента се променя равнището на общата стойност на материалния и нематериалния продукт при изменение с един процент на нематериалния продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Основни
разновидности
на
двупродуктовата
материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
Според това дали е независима от времето или е зависима от него, двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция може да бъде статична двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (static
two-product material-immaterial value dispositional economic function) [наричана
още независеща от времето двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция* (independent time twoproduct material-immaterial value dispositional economic function)] и динамична
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция (наричана още зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция).
Според характера на взаимозаменяемостта на производствените икономически фактори тя може да бъде двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (input-factors-substitution two-product materialimmaterial value dispositional economic function) и двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимодопълващи се продукти* (input-factors-complementary two-product materialimmaterial value dispositional economic function).
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономическа двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (microeconomic two-product material-immaterial value dispositional economic function), мезоикономическа двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (mesoeconomic two-product material-immaterial value dispositional economic function) и макроикономическа двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(macroeconomic two-product material-immaterial value dispositional economic
function).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуална
двупродуктова
материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция* (individual two-product
material-immaterial value dispositional economic function), фирмена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (firm two-product material-immaterial value dispositional economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------function), обществена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (social two-product materialimmaterial value dispositional economic function) и т.н.
Според ингредиентната икономическа реализиуемост се разграничават
фактическа двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (factual two-product material-immaterial
value dispositional economic function), прогнозна двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(prognostic two-product material-immaterial value dispositional economic function),
планова двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (planned two-product material-immaterial value
dispositional economic function), възпроизводима двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(reproducible two-product material-immaterial value dispositional economic
function).
Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават
текуща двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (flowing two-product material-immaterial value
dispositional economic function) и интегрална двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(integral two-product material-immaterial value dispositional economic function).
Според ингредиентната икономическа изразимост се разграничават: натурална двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (natural two-product material-immaterial value
dispositional economic function), специфична двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(specific two-product material-immaterial value dispositional economic function),
трудово-изразена двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция* (labourly-expressed two-product material-immaterial value dispositional economic function), парично-изразена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (monetarly-expressed two-product material-immaterial value dispositional economic function), ликвидно-изразена двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(liquidly-expressed two-product material-immaterial value dispositional economic
function), виртуално-изразена двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция* (virtually-expressed
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------two-product material-immaterial value dispositional economic function), реалноизразена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (really-expressed two-product materialimmaterial value dispositional economic function), номинално-изразена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция* (nominally-expressed two-product material-immaterial value dispositional economic function) и т.н.
Според формата на функционалната зависимост се разграничават: линейна
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция, степенна двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция, двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите, двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с
променлива еластичност на заместването на продуктите* (two-product
material-immaterial value dispositional economic function with variable elasticity of
products substitution), двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция със съвършено допълващи се продукти,
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с непълно заместващи се продукти, двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти, хомогенна двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция, нехомогенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция* (non-homogeneous two-product material-immaterial
value dispositional economic function), хомогенна двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция*
(homogeneous two-product material-immaterial value dispositional economic
function),
нехомогенна
двупродуктова
материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция с неидентифицирани
продукти* (non-homogeneous two-product material-immaterial value dispositional
economic function with non-idendificied products), нехомогенна двупродуктова
материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция без неидентифицирани продукти* (non-homogeneous two-product
material-immaterial value dispositional economic function without non-idendificied
products) и други. Те могат да се комбинират с посочените по-горе други раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности на двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция се конституират още и съответстващите на последната понятия за двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна консуматорска функция* (two-product material-immaterial value dispositional consumptionary function), двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна стопанска функция* (two-product materialimmaterial value dispositional protoeconomic function), двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна пазарно-икономическа
функция* (two-product material-immaterial value dispositional marketly-economic
function) и двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна финансово-пазарно-икономическа функция* (two-product materialimmaterial value dispositional financially-marketly-economic function function).
Общо за всички тях е понятието за двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна поддържаща функция* (twoproduct material-immaterial value dispositional sustenance /sustaining/) (за двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция при поддържането).

ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (two-product materialimmaterial value dispositional economic function) (ки) – във:
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция;
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти;
динамична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция;
еднородна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция (същото като хомогенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция (същото като динамична
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
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линейна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция;
мултипликативна двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция;
степенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция;
хомогенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция;
хълм на двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (two-product material-immaterial value dispositional economic function with products-substitution), биматимна стойностна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти, (*) – конституирана в някаква продуктово-стойностна същностно-стратифицирана икономическа система* (product-value essentially-stratified economic system) (вж.
елементарна същностно-стратифицирана икономическа система и същностно-стратифицирана икономическа система), която е имплицитнодефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentiallystratified economic system)] (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) такава двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция TV (m, n) = τ(m, n) (разновидност на
продуктово-стойностната диспозиционна икономическа функция) (вж. и диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се явления), при която
една и съща обща икономическа стойност TV(m,n) на група от материален
икономически продукт m и нематериален икономически продукт n може да се
получи при различни комбинации на тези два вида продукти Тя отразява
свойството на взаимозаменяемост на икономическите явления при наличието
на материален и нематериален продукт. Еднаквата обща икономическа
стойност се получава при различни структури на интензионираните два вида
икономически продукти (вж. стойностно интензиониране на икономическите
продукти), като при промяната на структурата количествата им се променят в
противоположни посоки: когато материалният продукт нараства, тогава нема122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------териалният продукт намалява, и обратно. Разновидност на диспозиционната
икономическа функция с взаимозаместващи се явления.
За двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти са характерни
следните свойства:
Първо, стойностното интензиониране е невъзможно при отсъствието на
материалния или на нематериалния продукт, т.е. TV = 0, ако m = 0 или ако n =
0. Ето защо взаимозаменяемостта на двата продукта тук няма абсолютен характер, а само изразява възможността в определени граници единият от тях да
се замества (заменя) с другия. По силата на това свойство за двупродуктовата
материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с
взаимозаместващи се продукти са валидни изразите:

TV = φ (m, 0) = 0,
TV = φ (0, n) = 0.
Затова по принцип в конкретния анализ се приема, че обемите и на двата продукта – материалния и нематериалния, са положителни величини.

Второ, разглежданата диспозиционна функция TV (m, n) = τ(m, n) е непрекъсната, т.е. в определен интервал има значение за всеки от двата фактора,
и е два пъти диференцируема, т.е. тя има първи частни производни
∂τ(m, n) ∂τ(m, n)
и
∂m
∂n
(това са пределната стойностна интензивност на материалния икономически
продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт) и има втори частни производни
∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n)
,
,
и
.
∂m∂n
∂m∂n
∂m 2
∂n 2

Трето, вторите частни производни на двупродуктовата материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти
∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n) ∂ 2 τ(m, n)
,
,
и
∂m∂n
∂m∂n
∂m 2
∂n 2
също са непрекъснати, което означава, че тя е и достатъчно гладка.
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Четвърто, първите частни производни на тази диспозиционна функция
∂τ(m, n) ∂τ(m, n)
и
∂m
∂n
са положителни величини, което означава, че нарастването на кой да е от двата
продукта предизвиква определено нарастване на тяхната обща стойност. Това
показва, че двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти притежава
свойството на монотонност.
Пето, тя притежава и свойството на изпъкналост. Това означава, че ако
съществуват два начина да се интензионира едно и също количество стойност
от TV единици, единият от които е с помощта на продуктовата комбинация
(m1, n1), а другият – с помощта на продуктовата комбинация (m2, n2), тогава със
средно претеглената от тях, т.е. с продуктовата комбинация r(m1, n1) + (1 –
r)(m2, n2) (където r е положително число), може да се получи стойност, чийто
обем е не по-малък от изходния обем от TV единици.
Според това дали разглежданата двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция е независима от времето
или е зависима от него, се разграничават статична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с
взаимозаместващи се продукти* (static two-product material-immaterial value
dispositional economic function with products-substitution) [наричана още независеща от времето двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти*
(independent time two-product material-immaterial value dispositional economic
function with products-substitution) и динамична двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (dynamic two-product material-immaterial value
dispositional economic function with products-substitution) [наричана още зависеща от времето двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти*
(dependent time two-product material-immaterial value dispositional economic
function with products-substitution).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуална
двупродуктова
материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се
продукти* (individual two-product material-immaterial value dispositional
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic function with products-substitution), фирмена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
с взаимозаместващи се продукти* (firm two-product material-immaterial value
dispositional economic function with products-substitution), обществена двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (social two-product material-immaterial value dispositional economic function with products-substitution) и
други. Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават текуща двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти*
(flowing two-product material-immaterial value dispositional economic function
with products-substitution) и интегрална двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти* (integral two-product material-immaterial value
dispositional economic function with products-substitution).

ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА
ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ* (two-product
material-immaterial value dispositional economic function with constant elasticity of
input-productss substitution), биматимна стойностна икономическа функция
с постоянна еластичност на заместването на продуктите, (*) – двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция с взаимозаместващи се продукти (разновидност на продуктовостойностната диспозиционна икономическа функция) при някаква продуктово-стойностна същностно-стратифицирана икономическа система*
(product-value essentially-stratified economic system) (вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа система и същностно-стратифицирана
икономическа система), която е имплицитно-дефинирана диспозиционна
икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentially-stratified economic system)]
(вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система), която
(функция) приема следния вид:
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TV (m, n) = τ(m, n) = TV0 α v  
  m0 

− χv

1
−τ − χ
 v

 n
+ β v   
 n0  

,

където m е обемът на материалния икономчески продукт, n – обемът на нематериалния икономчески продукт, TV = TV(m,n) – обемът наобщата икономическа стойност, индуцирана при стойностното интензиниране на икономическите продукти m и n, разположени в двумерното пространство на икономическите продукти, αv – коефициентът на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт ELmv, βv – коефициентът на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт ELmv, като TV0, m0, n0, αv и βv са параметри, които се определят по статистически път. Eластичността на стойностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm и
еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на материалния
с нематериалния икономически продукт ESVmn са постоянни икономически величини. Приема се, че αv + βv = 1 (или още βv = 1 – αv), т.е. че разглежданата
диспозиционна функция е хомогенна (вж. хомогенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция) и че
еластичността на икономическата стойност към мащаба на икономическото интензиониране (вж. еластичност на икономическата същност към
мащаба на икономическото интензиониране) е равна на единица.
За удобство двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на
продуктите се представя във формата

 TV 


TV
 0

−χv

 m

= α v 
m
 0

− χv

n
+ (1 − α v )  
 n0 

−χv

.

При нея постоянният коефициент ESV (като общ сивмол за ESVnm и ESVmn, които са равни помежду си) на еластичността на стойностно-еквивалентното заместване се определя от израза

ESV =

1
,
1 + χv

от което следва, че

126

126

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 − ESV
χv =
,
ESV
От своя страна пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт в двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите се определя
от съотношението

MRSVnm

α v  n0 


=
1 − α v  m0 

− χv

1+ χ v

n
 
m

,

а уравнението на материално-нематериалната стойностна диспозиционна
изоквантна икономическа линия TV при TV(m,n) = TVc (където TVc е някакво
постоянно значение на общата стойност) представлява израза
1
1
−
 χv

n  1 − α v  n0 

 MRSVnm 
= −
m  α v  m0 


χv

.

Нейната графика е представена на фиг. 1, като с av и bv са означени долните
граници, които могат да приемат величините на материалния и нематериалния
продукт при стойностното интензиониране, за да се индуцира обща полезност,
равна на TVc. По-специално долната граница на материалния продукт е
1
 TV 
av = lim mv (n) = α v χ v m0  c  ,
n→ ∞
 TV0 

а долната граница на нематериалния продукт е
1
χv

 TV 
bv = lim nv (m) = (1 − α v ) n0  c  .
m→ ∞
 TV0 
Коефициентите на еластичността на общата стойност към материлния и
нематериалния продукт αv и βv = 1 – αv в разглеждания тип двупродуктовата
материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
се определят съответно от отношенията
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EL mv

 TV : TV0 
 ,
= α v 
m
:
m

0 
τ

EL nv

 TV : TV0 
 .
= (1 − α v ) 
m
:
m

0 

Нематериален продукт
n
TV

n = nv(m)
bv
0

av

m
Материален продукт

Фиг.1. Материално-нематериалната стойностна диспозиционна изоквантна икономическа линия на двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването
на продуктите

Прилагането на двупродуктовата материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите за различни интервали от време и съпоставката на оценките
на нейните параметри създават възможност да се извърши преход към двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с променлива еластичност на заместването на продуктите*
(two-product material-immaterial value dispositional economic function with variable elasticity of input-productss substitution). С този преход се преодолява един
основен неин недостатък – нейната инвариантност към измененията в съотношенията между продуктите.

ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВА
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ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ* (two-product
material-immaterial value dispositional economic function with variable elasticity of
input-productss substitution) – вж. двупродуктовата материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност
на заместването на продуктите.
ДВУПРОДУКТОВА МАТЕРИАЛНО-НЕМАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ СЪС СЪВЪРШЕНО ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (two-product materialimmaterial value dispositional economic function with perfect-substitution product)
– вж. линейна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (two-product utility dispositional economic function) (ки) –
във:
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция;
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти;
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите;
динамична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция;
хълм на двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ (twoproduct utility dispositional economic function with products-substitution) (ки) –
във:
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти.
ДВУПРОДУКТОВА ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВА-
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НЕТО НА ПРОДУКТИТЕ (two-product utility dispositional economic function
with constant elasticity of input-productss substitution) (ки) – във:
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите.
ДВУПРОДУКТОВА СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (two-product value dispositional economic function) (ки) –
във:
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция;
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти;
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите;
динамична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция;
хълм на двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
ДВУПРОДУКТОВА СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ (twoproduct value dispositional economic function with products-substitution) (ки) –
във:
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция с взаимозаместващи се продукти.
ДВУПРОДУКТОВА СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ (two-product value dispositional economic function
with constant elasticity of input-productss substitution) (ки) – във:
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите.
ДВУПРОДУКТОВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ] (individual two-product consumer’s economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------needs /necessities/) – вж. потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].

ДВУПРОДУКТОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ] (individual two-product producer’s
economic abilities) – вж. продуктови производителски икономически способности [индивидуални].
ДВУРАВНИЩЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ С ОБРАТНА ВРЪЗКА
(the two-level economic synthesis with feed-back) (ки) – във:
предавателна функция на двуравнищен последователен икономически синтез с обратна връзка.
ДВУРАВНИЩЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ С
ОБРАТНА ВРЪЗКА (the two-level parallel economic synthesis with feed-back)
(ки) – във:
предавателна функция на двуравнищен последователен икономически синтез с обратна връзка.
ДВУРАВНИЩЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (two-level consecutive synthesis of the economic system) –
същото като двуравищна система на икономическо регулиране. Съставена е от
регулируема икономическа подсистема и регулираща икономическа подсистема. Той е последователен, защото изходът на регулируемата подсистема е вход
на регулиращата подсистема, а изходът на регулиращата подсистема е един от
входовете на регулируемата подсистема.
ДВУРАВНИЩЕН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (twolevel synthesis of the economic system) (ки) – във:
двуравнищен последователен синтез на икономическата система;
двуравнищен синтез на икономическите системи.
ДВУРАВНИЩЕН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (twolevel synthesis of the economic systems) – синтез на икономически системи, изграден от икономически подсистеми на две равнища, като във всяко равнище са
включени една или повече от една икономически подсистеми (които от своя
страна могат да бъдат обвързани в хоризонтални синтези на икономическите
системи, т.е. в едноравнищни синтези на икономическите системи). Двете
равнища могат да бъдат свързани помежду си в отношения на някаква съ131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подчиненост без икономическо регулиране или в отношения на икономическо
регулиране. В последния случай е налице двуравнищна система на икономическо регулиране, която е разновидност на двуравнищния синтез на икономическата система изобщо.

ДВУРАВНИЩНА ИКОНОМИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ (two-level economic
hierarchy) (ки) – във:
двуравнищна управленска икономическа йерархия.
ДВУРАВНИЩНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (two-level economic system) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
(същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
йерархична двуравнищна икономическа система (вж. икономическа
координация).
ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (two-level non-metaregulative regulatory economic
system) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
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операторно уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система
на икономическо регулиране без метарегулиране).
ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (two-level nonmetaregulable non-metaregulative regulatory economic system) (*) – същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране. Наименованието акцентира върху положението, че тя нито е метарегулируема система, т.е. не е подложена на икономическо метарегулиране от други системи и
следователно не е метарегулируема, нито се използва за метарегулиране на
други системи, т.е. не е и метарегулираща. Двуравнищна система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система) S без метарегулиране,
която се състои само от система от първи ред S1 (т.е. S ≡ S1) (вж. също: триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране). Състои от
две подсистеми – регулируема икономическа подсистема и регулираща икономическа подсистема (означавани в конкретния анализ съответно с T и R), които в теорията на икономическото метарегулиране приемат съответно формата
на неметарегулираща регулируема икономическа подсистема, означавана с L,
и на неметарегулируема регулираща икономическа подсистема, означавана с
K.
ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(two-level
nonmetaregulable non-metaregulative regulatory economic system) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
операторно уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система
на икономическо регулиране без метарегулиране).
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ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ВТОРИ РЕД* (twolevel non-metaregulable non-metaregulative regulatory economic system on second
range) (*) – двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна
икономическа система S2, която е втората съставка на триравнищната регулаторна икономическа система без метарегулиране S (фиг. 1). Системата S2 е
изградена от две подсистеми – регулируемата икономическа подсистема L2 ≡
R и регулиращата икономическа подсистема K2 ≡ P. Операторите на системите (подсистемите) S, L2 ≡ R и K2 ≡ P се означават съответно със символите S2,
L2 = R и K2 = P. Неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема
от втори ред L2 ≡ R (която е подсистема на S2) е идентична с неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R (която е подсистема на S1). Следователно L2 ≡ K1 ≡ R. Техните оператори също са равни
помежду си и следователно L2 = K1 = R. С y се отбелязва входът на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред, а с z – нейният изход (който от своя страна е ендогенният
вход на подсистемата L1 ≡ T). Операторът на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред S2 е
правилото, по силата на което системата S2 преобразува входа y в изход z. Затова в най-общия си вид нейното операторно уравнение е
S2 ≡ {z = S2y}.

x

S2

y

∑

T

z

R

∑

P

q

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищната неметарегулируема
неметарегулираща регулаторна икономическа система от
втори ред S2 (заградена в правогълник) в триравнищната регулаторна икономическа система без метарегулиране S

134

134

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Неметарегулираща регулируема икономическа подсистема от втори
ред

Правата икономическа връзка в системата S2 протича в посока от входа
към изхода на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема
от втори ред L2 ≡ R. Забелязва се, че тя е идентична с обратната икономическа връзка в системата S1. Следователно правата икономическа връзка в системата S2 се опосредствува от подсистемата L2 ≡ R (респ. от идентичната на
нея подсистема K1 ≡ R) и представлява, първо, въздействието, което околната
(за подсистемата L2 ≡ R) среда оказва върху неметарегулиращата регулируема
икономическа подсистема от втори ред L2 ≡ R (респ. върху идентичната на нея
подсистема K1 ≡ R) (тази среда обаче е вътрешна по отношение на триравнищната система S), и, второ, преобразуването от страна на подсистемата L2 ≡
R (респ. от идентичната на нея подсистема K1 ≡ R) на посоченото входящо
въздействие в изходящо. Изобщо, правата икономическа връзка в случая се
представлява от функционирането на подсистемата L2 ≡ R (респ. на идентичната на нея подсистема K1 ≡ R). Изходът на неметарегулиращата регулируема
икономическа подсистема от втори ред L2 ≡ R (респ. на идентичната на нея
подсистема K1 ≡ R) съвпада с изхода z на системата S2 като цяло. Входът на
подсистемата L2 ≡ R (респ. на идентичната на нея подсистема K1 ≡ R) обаче се
различава от този на системата S2. Входът на подсистемата L2 ≡ R (респ. на
идентичната на нея подсистема K1 ≡ R) е сумата y + q, която включва две съставки – y и q, т.е. подсистемата L2 ≡ R (респ. идентичната на нея подсистема
K1 ≡ R) има два входа, които се сумират. Първата съставка (първият вход на L2
≡ R, респ. на идентичната на нея K1 ≡ R) е y и тя съвпада с входа на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа
система от втори ред S2. От гледна точка на подсистемата L2 ≡ R тази първа
съставка е неин екзогенен вход (респ. на идентичната на нея K1 ≡ R) (т.е. външен вход на L2 ≡ R, респ. външен вход на K1 ≡ R, който не зависи пряко от
функционирането на системата S2, но пък зависи от функционирането на системата S1, чийто изход представлява). Втората съставка (вторият вход на L2 ≡
R, респ. на K1 ≡ R) е q и тя е равна на изхода на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори ред K1 ≡ R. От гледна точка на подсистемата L2 ≡ R (респ. на идентичната на нея K1 ≡ R) тази втора съставка е
техен ендогенен вход (т.е. е вътрешен вход на L2 ≡ R, респ. на K1 ≡ R, който
зависи от функционирането на системата S2). Докато първият вход на L2 ≡ R,
респ. на K1 ≡ R (величината y), произхожда от външната по отношение на
системата S2 среда (тази среда обаче е вътрешна за триравнищния
икономически синтез S), то вторият вход на L2 ≡ R, респ. на K1 ≡ R
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------синтез S), то вторият вход на L2 ≡ R, респ. на K1 ≡ R (величината q), произхожда от вътрешната по отношение на системата S2 среда. Така че q може да
се интерпретира като допълнителен вход на системата L2 ≡ R, (респ. на идентичната на нея K1 ≡ R). Икономическият оператор L2 на неметарегулиращата
регулируема икономическа подсистема от втори ред L2 ≡ R (операторът за
права икономическа връзка в S2, който обаче е оператор и на K1) е правилото,
по силата на което подсистемата L2 ≡ R (респ. подсистемата K1 ≡ R) преобразува входа y + q в изход z. Затова в най-общия си вид операторното уравнение
на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от втори ред
L2 ≡ R (а значи на подсистемата K1 ≡ R) е следното (в унифицирани символи):

L2 ≡ {z = L2(y + q)},
респ. (в конкретни символи) –

R ≡ {z = R(x + z)}.

Неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от втори
ред
Икономическият регулатор на S2 е самата неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от втори ред K2 ≡ P, тъй като тя изпълнява регулиращата функция в системата S2. Обратната икономическа връзка в системата S2 е въздействието, което изходът на подсистемата L2 ≡ R (а значи и изходът на системата S2, респ. и изходът на подсистемата K1 ≡ R) оказва върху
собствения си вход (върху входа на подсистемата L2 ≡ R). Тъй като L2 ≡ R е
подсистема на S2, от това следва, че в крайна сметка обратната икономическа
връзка в системата S2 е въздействието, което S2 оказва върху самата себе си.
Тази обратна връзка придава на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред S2 формата на двуравнищен последователен икономически синтез (тъй като S2 е двуравнищен
синтез от подсистемите L2 ≡ R и K2 ≡ P). Тя е връзката, която протича в посока
от входа към изхода на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори ред (на регулатора) K2 ≡ P. Следователно разглежданата обратна икономическа връзка се опосредствува от подсистемата K2 ≡ P. Входът
на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори ред
K2 ≡ P е z и той е равен на изхода на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от втори ред L2 ≡ R (респ. на подсистемата K1 ≡ R), както
и на системата на S2 в нейната цялост. От своя страна изходът на подсистемата
K2 ≡ P, чиято стойност е q, е равен на ендогенния вход на подсистемата L2 ≡ R
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. на подсистемата K1 ≡ R). Операторът K2 на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори K2 ≡ P (т.е. операторът за обратна
икономическа връзка на системата S2) е правилото, по силата на което системата K2 ≡ P преобразува входа z в изход q. Затова в най-общия си вид операторното уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори ред K2 ≡ P е следното (в унифицирани символи):

K2 ≡ {q = K2z},
респ. (в конкретни символи) –

P ≡ {q = Pz}.
Последното уравнение показва, че операторът K2 = P на подсистемата K2 ≡ P,
който е регулиращият икономически оператор на системата S2, преобразува
изходящото въздействие z на подсистемата L2 ≡ R, респ. на идентичната на нея
подсистема K1 ≡ R (както и на системата S2 в нейната цялост) в допълнително
входно въздействие (в ендогенен вход) q = Pz (респ. q = K2z) на системата L2 ≡
R (респ. на идентичната на нея подсистема K1 ≡ R).

Система от операторни уравнения на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред
Операторните уравнения на регулируемата и регулиращата икономическа
подсистема L2 ≡ R и K2 ≡ P в своята общност образуват системата от операторни уравнения на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред S2 (в унифицирани символи):

z = L2(y + q),
q = K2z,
респ. (в конкретни символи) –

z = R(y + q),
q = Pz.
Следователно S2 ≡ L2K2 ≡ RP. Съвместното решение на линейната система от
операторни уравнения на системата S2 по отношение на нейния изход z (в
унифицирани символи) е:

z=

L2
y,
1 − L2 K 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ. (в конкретни символи) –

z=

R
y.
1 − RP

Това решение представя операторното уравнение на линейната система на
икономическото регулиране в системата S2 (в унифицирани символи):


L2
S2 ≡  z =
 1 − L2 K 2


y ,


респ. (в конкретни символи) –

R


y ,
S2 ≡  z =
 1 − RP 
което е още формулата на икономическото регулиране в системата S2. Операторът S2 на системата S2 се представя от съдържащия се във формулата на
икономическото регулиране израз (в унифицирани символи)

S2 =

L2
,
1 − L2 K 2

респ. (в конкретни символи) –

S2 =

R
.
1 − RP

Изведеното по-горе уравнение

z = L2(y + K2z),
респ. уравнението

z = R(y + Pz)
представлява уравнението на икономическото регулиране на двуравнищната
неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от
втори ред S2.

ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА НЕМЕТАРЕГУЛИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ПЪРВИ РЕД* (twolevel non-metaregulable non-metaregulative regulation economic system on first
range) (*) – двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна
икономическа система S1, която е първата съставка на триравнищната сис138
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тема регулаторна икономическа система без метарегулиране S (фиг. 1). Системата S1 е изградена от две подсистеми – регулируемата икономическа подсистема L1 ≡ T и регулиращата икономическа подсистема K1 ≡ R. Основното
различие на системата S1 (в качеството й на първа съставка на системата S) от
самостоятелната двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране S1 произтича от (и се корени във) входа на нейната (на S1) неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R. Той е
един и е равен на y, т.е. на изхода на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи ред L1 ≡ T. Входът на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R на системата S1 в качеството й на първа съставка на триравнищната система S е равен на y + q, т.е.
на сумата от изхода y на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи ред L2 ≡ R и изхода q на неметарегулируемата регулираща
икономическа подсистема от втори ред K2 ≡ P на системата S2 в качеството й
на втора съставка на триравнищната система S. Това показва, че системата S1
има два екзогенни входа (макар и въздействуващи поотделно на двете й подсистеми – регулируемата подсистема L1 и регулиращата подсистема K1): това
са входовете x и q. Това от своя страна предизвиква значителни промени на
величините на всички зависимости в подсистемата L1 ≡ T, която като подсистема на S1 е включена и в структурата на триравнищната система без метарегулиране S. Операторното уравнение на подсистемата K1 ≡ R на самостоятелната система S1 (в конкретни символи) е
z = Ry.
За разлика от него, операторното уравнение на подсистемата K1 ≡ R на системата S1 (последната в качеството й на първа съставка на системата S) (също в
конкретни символи) е

z = R(y + q).
Като се отчете тази разлика, следва, че за системата S1 в качеството й на първа
съставка на системата S е валидно следното: (1) системата от операторни
уравнения на системата S1 (в унифицирани символи) е

y = L1(x + z),
z = K1(y + q),
респ. (в конкретни символи) –

y = T(x + z),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------z = R(y + q);
(2) уравнението на икономическото регулиране в системата S1 (в унифицирани
символи) е
y = L1[x + K1(y + q)],
респ. (в конкретни символи) –

y = T[x + R(y + q)] .
(3) формулата на икономическото регулиране в системата S1 (в унифицирани
символи) е
y=

L1
(x + Rq ),
1 − L1 K1

респ. (в конкретни символи) –

y=

T
(x + Rq );
1 − TR

(4) системата S1 има два оператора – по един за всеки от двата й екзогенни
входа. В явна форма (в унифицирани символи) те са:
L1
– за входа x ,
1 − L1 K1
L1 K1
– за входа q ,
1 − L1 K1
респективно (в конкретни символи) –

T
– за входа x ,
1 − TR
TR
– за входа q .
1 − TR
Като се вземе под внимание значението q на втория екзогенен вход на системата от първи ред S1, който е изход на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от втори ред K2 ≡ P на системата от втори ред S2, операторното уравнение на подсистемата K1 ≡ R в системата от първи ред S1 приема следната форма:

140

140

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------R
y.
z=
1 − RP
Това положение дава възможност да се изведат основните зависимости в триравнищната регулаторна икономическа система без метарегулиране S (вж.).

x

S1

y

∑

T

z

R

∑

P

q

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищната неметарегулируема
неметарегулираща регулаторна икономическа система от
първи ред S1 (заградена в правогълник) в триравнищната
регулаторна икономическа система без метарегулиране S

ДВУРАВНИЩНА НЕМЕТАРЕГУЛИРУЕМА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (two-level non-metaregulable regulatory economic
system) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране).
ДВУРАВНИЩНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (twolevel regulatory economic system) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
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двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
(същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране).
ДВУРАВНИЩНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА БЕЗ
МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (two-level regulatory economic system without
metaregulation) – същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране.
ДВУРАВИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(two-level economic regulation system), двуравнищен последователен синтез
на икономическа система, система на икономическо регулиране при двуравнищен синтез, (*) – основна форма на съществуване на система на икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система). Тя е двуравнищна, защото регулаторната икономическа система е съставена от две
подсистеми – регулируема икономическа подсистема и регулираща икономическа подсистема, намиращи се на две равнища на йерархичната организация
на системата на икономическо регулиране. Двуравнищната система на икономическо регулиране е частен случай на двуравнищния синтез на икономическа
система (останалите случаи на двуравнищния синтез са тези, при които отсъствува икономическо регулиране, но съществува императивна съподчиненост
между различните равнища). От своя страна двуравнищният синтез е частен
случай на синтеза на икономическата система изобщо (последният може да
бъде двуравнищен и многоравнищен, в т.ч. и триравнищен).
ДВУРАВИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (twolevel economic regulation system) (ки) – във:
двуравищна система на икономическо регулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
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двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на
регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на кръстосано икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема;
едноравнищен синтез от двуравнищни системи на икономическо регулиране в тяхната цялост;
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последоватален синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
последователен синтез от успоредни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
успореден синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
успореден синтез от последователни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране.
ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
БЕЗ МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (two-level system of economic regulation without
metaregulation), двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране, двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система, (*) – двуравнищна система на икономическо
регулиране (респ. система на икономическо регулиране или регулитарна икономическа система) S интерпретирана с термините на теорията на икономическото метарегулиране, но която не само не е метарегулируема, но и не се
използва за метарегулиране на други икономически системи, т.е. не и метарегулираща система (фиг. 1). Система на икономическо регулилране без метарегулиране, която се състои само от система от първи ред S1 (т.е. S ≡ S1). Или,
което е същото, двуравнищната система на икономическо регулиране без метарегулиране S се състои само от (или е идентична с) двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи
ред S1 (вж. също: триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране). Преходът от анализа на двуравнищната система на икономическо
регулиране изобщо към анализа на двуравнищната система на икономическо
регулиране без метарегулиране (т.е. в качеството й на двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система) е свързан с
преход от прилагането на конкретни към използването на по-общи унифицирани символи за идентичните съставки (подсистеми и други атрибути) на тези
системи.
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Фиг. 1. Блок схема на двуравнищна неметарегулируема
неметарегулираща регулаторна икономическа система
от първи ред S1 (на двуравнищна система на икномическо регулиране без метарегулиране, изградена от регулируема и регулираща икономическа подсистема)

Неметарегулираща регулируема икономическа подсистема и неметарегулируема регулираща икономическа подсистема.
Всяка двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране, т.е. всяка двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система, Si (i = 1, 2, ...) се състои от две подсистеми – регулируема икономическа подсистема и регулираща икономическа подсистема
(означавани в конкретния анализ съответно с T и R), които в теорията на икономическото метарегулиране приемат формата на неметарегулираща регулируема икономическа подсистема, означавана с Li (i = 1, 2, ...), и неметарегулируема регулираща икономическа подсистема, означавана с Ki (i = 1, 2, ...).
Операторът на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (operator of the two-level nonmetaregulable non-metaregulative regulatory economic system) се означава с Si (i =
1, 2, ...), операторът на неметарегулиращата регулируема икономическа
подсистема (operator of the non-metaregulative regulable economic subsystem) – с
Li (i = 1, 2, ...), и операторът на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (operator of the non-metaregulable regulative economic
subsystem) – с Ki (i = 1, 2, ...). Системите Si и подсистемите Li и Ki (i = 1, 2, ...)
се моделират съответно от операторното уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система
(operational equation of the two-level non-metaregulable non-metaregulative
regulatory economic system), операторното уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема (operational equation of the nonmetaregulative regulable economic subsystem) и операторното уравнение на
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неметарегулируема регулираща икономическа подсистема (operational
equation of non-metaregulable regulative economic subsystem).
Операторно уравнение на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система
Икономическият оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред S1, операторът
на включената в нея неметарегулираща регулируема икономическа подсистема
от първи ред L1 ≡ T и операторът на включената в нея неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R се представят от символите S1, L1 = T и K1 = R. С x се означава входът на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи
ред, а с y – нейният изход. Операторът на двуравнищната неметарегулируема
неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред S1 е правилото, по силата на което системата S1 преобразува входа x в изход y. Затова в
най-общия си вид операторното уравнение на системата S1 е:
S1 ≡ {y = S1x}.

Права икономическа връзка, вход, изход и операторно уравнение на
неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема
Правата икономическа връзка в системата S1 протича в посока от входа
към изхода на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от
първи ред L1 ≡ T. Следователно тя се опосредствува от подсистемата L1 ≡ T и
представлява, (1) въздействието, което околната среда оказва върху неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи ред L1 ≡ T, и (2)
преобразуването от страна на подсистемата L1 ≡ T на посоченото входно въздействие в изходно. Изобщо (както и при по-общия случай) правата икономическа връзка се представлява от функционирането на подсистемата L1 ≡ T. Изходът на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи
ред L1 ≡ T съвпада с изхода y на системата S1 като цяло. Входът на подсистемата L1 ≡ T обаче се различава от този на системата S1. Входът на подсистемата L1 ≡ T е сумата x + z, която включва две съставки – x и z, т.е. подсистемата
L1 ≡ T има два входа, които се сумират. Първата съставка (първият вход на L1
≡ T) е x и той съвпада с входа на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред S1. От гледна точка
на подсистемата L1 ≡ T първата съставка x е неин външен вход (външен вход
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на L1 ≡ T, който не зависи от функционирането на системата S1). Втората съставка (вторият вход на L1 ≡ T) z е равен на изхода на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R. От гледна точка на
подсистемата L1 ≡ T втората съставка е неин ендогенен вход (т.е. вътрешен
вход на L1 ≡ T, който зависи от функционирането на системата S1). Докато
първият вход на L1 ≡ T (величината x) произхожда от външната по отношение
на системата S1 среда, то вторият вход на L1 ≡ T (величината z) произхожда от
вътрешната по отношение на системата S1 среда. Така че z може да се интерпретира като допълнителен вход на подсистемата T. Операторът на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи ред L1 ≡ T (операторът за права икономическа връзка в S1) е правилото, по силата на което
системата L1 ≡ T преобразува входа x + z в изход y. Затова в най-общия си вид
операторното уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа
подсистема от първи ред L1 ≡ T (в унифицирани символи) е:

L1 ≡ {y = L1(x + z)},
респ. (в конкретни символи) –

T ≡ {y = T(x + z)}.

Обратна икономическа връзка, вход, изход и операторно уравнение
на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема
Икономическият регулатор е самата неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R, тъй като тя изпълнява регулиращата функция в системата S1. Обратната икономическа връзка в системата S1
е въздействието, което изходът на подсистемата L1 ≡ T (а значи и изходът на
системата S1) оказва върху собствения си вход (върху входа на подсистемата
L1 ≡ T). Тъй като L1 ≡ T е подсистема на S1, от това следва, че в крайна сметка
обратната икономическа връзка в системата S1 е въздействието, което S1 оказва върху самата себе си. Тази обратна връзка придава на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи
ред S1 формата на двуравнищен последователен икономически синтез (тъй като S1 е двуравнищен синтез от подсистемите L1 ≡ T и K1 ≡ R). Тя е връзката,
която протича в посока от входа към изхода на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от първи ред (на регулатора) K1 ≡ R. Следователно разглежданата обратна икономическа връзка се опосредствува от подсистемата K1 ≡ R. Входът на неметарегулируемата регулираща икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистема от първи ред K1 ≡ R е y и той е равен на изхода на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема от първи ред L1 ≡ T, както и на
системата на S1 в нейната цялост. От своя страна изходът на подсистемата K1
≡ R, чието значение е z, е равен на ендогенния вход на подсистемата L1 ≡ T.
Операторът на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от
първи ред K1 ≡ R (т.е. операторът за обратна икономическа връзка на системата S1) е правилото, по силата на което системата K1 ≡ R преобразува входа y в
изход z. Затова в най-общия си вид операторното уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема от първи ред K1 ≡ R е следното
(в унифицирани символи):

K1 ≡ {z = K1y},
респ. (в конкретни символи) –

R ≡ {z = Ry}.
Последното уравнение показва, че операторът K1 = R на подсистемата K1 ≡ R,
който е регулиращият икономически оператор на системата S1, преобразува
изходящото въздействие y на подсистемата L1 ≡ T (както и на системата S1 в
нейната цялост) в допълнително входящо въздействие (в ендогенен вход) z =
Ry (респ. z = K1y) на системата L1 ≡ T.

Система от операторни уравнения на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система
Операторните уравнения на регулируемата и регулиращата икономическа
подсистема L1 ≡ T и K1 = R в своята общност образуват системата от операторни уравнения на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред S1 (в унифицирани символи):

y = L1(x + z),
z = K1y,
респ. (в конкретни символи) –

y = T(x + z),
z = Ry.
Следователно S1 ≡ L1K1 ≡ TR. Решението на линейната система от операторни
уравнения на системата S1 по отношение на нейния изход y (в унифицирани
символи) е:
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y=
x,
1 − L1 K1
респ. (в конкретни символи) –

y=

T
x.
1 − TR

Това решение представя операторното уравнение на линейната система на
икономическото регулиране в системата S1 (в унифицирани символи):


L1
S1 ≡  y =
1 − L1 K1



x ,


респ. (в конкретни символи) –

T


S1 ≡  y =
x ,
1 − TR 

което е още формулата на икономическото регулиране в системата S1. Операторът S1 на системата S1 се представя от съдържащия се във формулата на
икономическото регулиране израз (в унифицирани символи)

S1 =

L1
,
1 − L1 K1

респ. (в конкретни символи) –

S1 =

T
.
1 − TR

Изведеното по-горе уравнение

y = L1(x + K1y),
респ. уравнението

y = T(x + Ry),
представлява уравнението на икономическото регулиране на двуравнищната
неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от
първи ред S1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
при тъждествена трансформация в регулиращата подсистема
Частен случай на двуравнищната регулаторна икономическа система без
метарегулиране от първи ред S1 е този, когато операторът L1 = T за права икономическа връзка на регулируемата подсистема от първи ред L1 е равен на
единица, т.е. когато L1 = T = 1 (но при положение, че процесът на икономическото регулиране е сходящ). В резултат на това е налице тъждествена трансформация в регулируемата подсистема L1 и за системата S1 се получава, че, (1)
системата от операторни уравнения на системата S1 е

y = x + z,
z = K1y,
респ. –

y = x + z,
z = Ry;
(2) уравнението на икономическото регулиране в системата S1 е
y = x + K1y,
респ. –

y = x + Ry;
(3) формулата на икономическото регулиране в системата S1 е
y=

1
x,
1 − K1

y=

1
x;
1− R

респ. –

(4) операторът на системата S1 в явна форма е
S1 =

1
,
1 − K1

респ. –

S1 =

1
.
1− R
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ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in one-level
synthesis of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране, чиято регулираща икономическа подсистема от своя страна представлява едноравнищен синтез (успореден, последователен или едновременно успореден и последователен) от две или от повече от две подсистеми. От своя
страна нейни разновидности са: (1) двуравнищна система на икономическо
регулиране при успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
(2) двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема; (3) двуравнищна система
на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези
на регулиращата икономическа подсистема; (4) двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на
регулиращата икономическа подсистема.
ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА И НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic
regulation system in one-level synthesis of the regulable and of the regulative
economic subsystem), система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране, чиито регулируема икономическа подсистема и регулираща икономическа подсистема от своя страна представляват едноравнищен синтез (успореден,
последователен или едновременно успореден и последователен) от четири или
от повече от четири подсистеми. От своя страна нейни разновидности са: (1)
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез на
регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема; (2) двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез на регулируемата икономическа подсистема и
последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема; (3) двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на
регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема; (4) двуравнищна система на икономическо ре151
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гулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема.
ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in one-level
synthesis of the regulable economic subsystem), система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране, чиято регулируема икономическа подсистема от своя страна представлява едноравнищен синтез (успореден, последователен или едновременно
успореден и последователен) от две или от повече от две подсистеми. От своя
страна нейни разновидности са: (1) двуравнищна система на икономическо
регулиране при успореден синтез на регулируемата икономическа подсистема; (2) двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема; (3) двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема; (4) двуравнищна система
на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези
на регулируемата икономическа подсистема.
ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in consecutive synthesis of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа
подсистема, като последната е последователен икономически синтез от две
или от повече от две подсистеми. При нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с оператор S, чиято регулираща икономическа подсистема R с оператор R е последователен синтез от две подсистеми
R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = T,
R = R1R2,
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File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където T е операторът за права икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на
системата на икономическото регулиране S е

y = T(x + z),
z = R1q = R1R2y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на първата последователно
свързана подсистема R1 на регулиращата подсистема R, който е и ендогенен
вход на регулируемата икономическа подсистема T, x – входът на системата
на икономическо регулиране S, който е и екзогенният вход на регулируемата
икономическа подсистема T, q – изходът на втората последователно свързана
подсистема R2 на регулиращата подсистема R, който е и неин междинен изход; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = T(x + R1R2y);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T
x;
1 - TR1 R2

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

x

T
.
1 - TR1 R2

∑

z

y

T

q

R1

R2

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо
регулиране S при последователен синтез на регулиращата
икономическа подсистема R
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in
consecutive synthesis of the regulable economic subsystem), система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема, като последната е последоватален икономически синтез от
две или от повече от две подсистеми. При нейния елементарен вариант това е
система на икономическо регулиране S с оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е последователен синтез от две подсистеми T1 и T2 с оператори T1 и T2 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = T2 T1 ,
R = R,
където R е операторът за обратна икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения
на системата на икономическото регулиране S е

y = T2q = T2T1(x + z),
z = Ry,
където: y е изходът на системата на икономическо регулиране S, y1 и y2 – изходите на двете успоредно свързани подсистеми T1 и T2 на регулируемата
подсистема T, x – входът на системата на икономическо регулиране S, който
е и екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, z – ендогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, q – междинният
изход на системата, разделящ двете последователно свързани подсистеми на
регулируемата подсистема; (2) уравнението на икономическото регулиране на
системата S е

y = T2T1(x + Ry);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T2T1
x;
1 - T2T1 R
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) операторът на системата на икономическо регулиране S в явна форма е
S=

x

∑

T2T1
.
1 - T2T1 R

q

T1

T2

y

R
Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S
при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема T

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic
regulation system in consecutive synthesis of the regulable economic subsystem and
consecutive synthesis of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема, като всяка от последните две е последователен икономически синтез от две или от повече от две подсистеми. При нейния
елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с оператор
S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е последователен икономически синтез от подсистемите T1 и T2 с оператори T1 и T2, а регулиращата икономическа подсистема R с оператор R е последователен синтез
от подсистемите R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = T2 T1 ,
R = R1R2.
Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране S е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y = T2q = T2T1(x + z),
z = R1h = R1R2y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, q – междинният изход на
последователния синтез на регулируемата икономическа подсистема T, h –
междинният изход на последователния синтез на регулиращата икономическа
подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S
е
y = T2T1(x + R1R2y);

(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
y=

T2T1
x;
1 - T2T1 R1 R2

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

x

T2T1
.
1 - T2T1 R1 R2

∑

T1

q

T2

z

R1

h

R2

y

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема T и при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------system in consecutive synthesis of the regulable economic subsystem and parallel
synthesis of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищна система на икономическо регулиране
при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа
подсистема, като регулируемата икономическа подсистема е последователен
икономически синтез от две или от повече от две подсистеми, а регулиращата
икономическа подсистема е успореден икономически синтез на от две или от
повече от две подсистеми. При нейния елементарен вариант това е система на
икономическо регулиране S с оператор S, чиято регулируема икономическа
подсистема T с оператор T е последователен синтез от подсистемите T1 и T2 с
оператори T1 и T2, а регулиращата икономическа подсистема R с оператор R е
успореден синтез от подсистемите R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава
в общия случай
T = T2 T1 ,
R = R1 + R2.
Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране S е

y = T2q = T2T1(x + z),
z = z1 + z1 = (R1 + R2)y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, q – междинният изход на
последователния синтез на регулируемата икономическа подсистема T, z1 и z2
– изходите на успоредно свързаните подсистеми на регулиращата икономическа подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = T2T1[x + (R1 + R2)y];
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономически регулиране) е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T2T1
y=
x;
1 - T2T1 (R1 + R2 )
(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

x

∑

z

T2T1
.
1 - T2T1 (R1 + R2 )

T1

q

z1

R1

T2

y

∑

z2

R2

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема T и при успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ ОТ УСПОРЕДНИ СИНТЕЗИ НА
РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level
economic regulation system in consecutive synthesis of parallel synthesis of the
regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при
последователен синтез от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа
подсистема, като последната е последователен икономически синтез от успоредни икономически синтези от четири или от повече от четири подсистеми.
При нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране
S с оператор S, чиято регулираща икономическа подсистема R с оператор R е
последователен синтез от успоредни синтези на подсистемите R11, R21, R12 и
R22 с оператори R11, R21, R12 и R22 (фиг. 1).Тогава в общия случай
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T = T,
R = (R11 + R21)(R12 + R22),
където T е операторът за права икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на
системата на икономическото регулиране S е

y = T(x + z);
z = (z1 + z2) = (R11 + R21)q = (R11 + R21)(q1 + q2) =
= (R11 + R21)(R12 + R22)y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, z1 и z2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми R11 и R21 на първата последователно свързана
подсистема на регулиращата икономическа подсистема R, q1 и q2 – изходите
на успоредно свързаните подсистеми R21 и R22 на втората последователно
свързана подсистема на регулиращата икономическа подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = T[x + (R11 + R21)(R12 + R22)y];

формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
y=

T
x;
1 - T (R11 + R21 )(R12 + R22 )

четвърто, операторът на системата за икономическо регулиране S в явна
форма е
S=

T
.
1 - T (R11 + R21 )(R12 + R22 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------x

∑

z

y

T

z1

R11

q1

∑

q

∑

z2

R21

q2

R12

R22

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при последователен синтез от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ ОТ УСПОРЕДНИ СИНТЕЗИ НА
РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in consecutive synthesis of parallel synthesis of the regulable economic subsystem), система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа
подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо
регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема, като последната е последователен икономически синтез от успоредни
икономически синтези от четири или от повече от четири подсистеми. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е
последователен синтез от успоредни синтези на подсистемите T11, T21, T12 и
T22 с оператори T11, T21, T12 и T22 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = (T12 + T22)(T11 + T21),
R = R,
където R е операторът за обратна икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения
на системата на икономическото регулиране S е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y = y1 + y2 = (T12 + T22)q =
= (T12 + T22)(q1 + q2) =
= (T12 + T22)(T11 + T21)(x + z),
z = Ry,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, y1 и y2 – изходите на двете успоредно свързани подсистеми T12 и T22 на втората последователно свързана подсистема на регулируемата подсистема T, x – входът на
системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, z – ендогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, q – междинният изход на системата, разделящ двете последователно свързани успоредни синтези от подсистеми на регулируемата подсистема на системата на икономическо регулиране S, q1 и q2 –
изходите на двете успоредно свързани подсистеми T11 и T12 на първата последователно свързана подсистема на регулируемата подсистема T; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = (T12 + T22)(T11 + T21)(x + Ry) ;
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

(T12 + T22 )(T11 + T21 ) x;
1 - (T12 + T22 )(T11 + T21 )R

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

(T12 + T22 )(T11 + T21 ) .
1 - (T12 + T22 )(T11 + T21 )R
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T11

x

∑

q1

T12

q

∑

T21

q2

y1

∑

T22

y

y2

R
Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема T

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in parallel synthesis of
the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при
успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема, като последната е
успореден икономически синтез от две или от повече от две подсистеми. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулираща икономическа подсистема R с оператор R е успореден синтез от две подсистеми R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава
в общия случай
T = T,
R = R1 + R2,
където T е операторът за права икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на
системата на икономическото регулиране S е

y = T(x + z),
z = z1 + z2 = (R1 + R2)y,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z1 и z2 – изходите на двете успоредно
свързани подсистеми R1 и R2 на регулиращата подсистема R, x – входът на
системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, z – ендогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = T[x + (R1 + R2)y];
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T
x;
1 - T (R1 + R2 )

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

x

T
.
1 - T (R1 + R2 )

∑

z1

z

y

T

R1

∑

z2

R2

Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез на регулиращата икономическа
подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in parallel synthesis of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the regulable economic subsystem), система на икономическо регулиране при
успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема, като последната е
успореден икономически синтез от две или от повече от две подсистеми. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е успореден синтез от две подсистеми T1 и T2 с оператори T1 и T2 (фиг. 1). Тогава в
общия случай
T = T1 + T2 ,
R = R,
където R е операторът за обратна икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения
на системата на икономическото регулиране S е

y = y1 + y2 = (T1 + T2)(x + z),
z = Ry,
където: y е изходът на системата на икономическо регулиране S, y1 и y2 – изходите на двете успоредно свързани подсистеми T1 и T2 на регулируемата
подсистема T, x – входът на системата на икономическо регулиране S, който
е и екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, z – ендогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T; (2) уравнението
на икономическото регулиране на системата S е

y = (T1 + T2)(x + Ry);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
y=

T1 + T2
x;
1 - (T1 + T2 )R

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T1 + T2
.
1 - (T1 + T2 )R
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Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез на регулируемата икономическа
подсистема T

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА
ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system
in parallel synthesis of the regulable economic subsystem and consecutive synthesis
of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране
при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема, като регулируемата икономическа подсистема е успореден иконоимчески
синтез от две или от повече от две подсистеми, а регулиращата икономическа
подсистема е последователен икономически синтез от две или от повече от
две подсистеми. При нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема
T с оператор T е успореден синтез от подсистемите T1 и T2 с оператори T1 и T2,
а регулиращата икономическа подсистема R с оператор R е последователен
синтез от подсистемите R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава в общия
случай
T = T1 + T2 ,
R = R1R2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране S е

y = y1 + y2 = (T1 + T2)(x + z),
z = R1q = R1R2y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, y1 и y2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми на регулируемата икономическа подсистема
T, q – междинният изход на последователния синтез на регулиращата икономическа подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране на системата S е

y = (T1 + T2)(x + R1R2y);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T1 + T2
x;
1 - (T1 + T2 )R1 R2

четвърто, операторът на системата за икономическо регулиране S в явна
форма е
S=

T1 + T2
.
1 - (T1 + T2 )R1 R2
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Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез на регулируемата икономическа подсистема T и при последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА И УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in
parallel synthesis of the regulable economic subsystem and parallel synthesis of the
regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при
успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден
синтез на регулиращата икономическа подсистема, (*) – разновидност на
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез
на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема, като всяка от
последните две е успореден икономически синтез от две или от повече от две
подсистеми. При нейния елементарен вариант това е система на икономическо
регулиране S с оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с
оператор T е успореден синтез от подсистемите T1 и T2 с оператори T1 и T2, а
регулиращата икономическа подсистема R с оператор R е успореден синтез
от подсистемите R1 и R2 с оператори R1 и R2 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = T1 + T2 ,
R = R1 + R2.
Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране S е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y = y1 + y2 = (T1 + T2)(x + z),
z = z1 + z2 = (R1 + R2)y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, y1 и y2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми на регулируемата икономическа подсистема
T, z1 и z2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми на регулиращата
икономическа подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране
на системата S е

y = (T1 + T2)[x + (R1 + R2)y];
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T1 + T2
x;
1 - (T1 + T2 )(R1 + R2 )

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T1 + T2
.
1 - (T1 + T2 )(R1 + R2 )
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Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез на регулируемата икономическа подсистема T и при успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА
РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in parallel synthesis of consecutive synthesis of the regulative economic subsystem), система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулиращата икономическа
подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо
регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема, като последната е успореден икономически синтез от последователни
икономически синтези от четири или от повече от четири подсистеми. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулираща икономическа подсистема R с оператор R е успореден синтез от последователни синтези на подсистемите R11, R21, R12 и R22
с оператори R11, R21, R12 и R22 (фиг. 1).Тогава в общия случай
T = T,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------R = R11R12 + R21R22,
където T е операторът за права икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения на
системата на икономическото регулиране S е

y = T(x + z),
z = z1 + z2 = R11q1 + R21q2 =
= R11R12y + R21R22y =
= (R11R12 + R21R22)y,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, който е и
вход на регулиращата подсистема R, z – изходът на регулиращата подсистема
R, който е и ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема T, x –
входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният
вход на регулируемата икономическа подсистема T, z1 и z2 – изходите на успоредно свързаните подсистеми на регулиращата икономическа подсистема R,
q1 и q2 – междинните изходи на успоредно свързаните подсистеми на регулиращата икономическа подсистема R; (2) уравнението на икономическото регулиране системата S е

y = T[x + (R11R12 + R21R22)y],
(3) формулата на икономическото регулиране системата S (операторното
уравнение на системата на икономическото регулиране) е
y=

T
1 - T (R11 R12 + R21 R22 )

x;

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T
1 - T (R11 R12 + R21 R22 )
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Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез от последователни синтези на регулиращата
икономическа подсистема R

ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ПРИ УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА
РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic regulation system in parallel synthesis of consecutive synthesis of the regulable economic subsystem), система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулируемата икономическа
подсистема, (*) – разновидност на двуравнищната система на икономическо
регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема, като последната е успореден икономически синтез от последователни
икономически синтези от четири или от повече от четири подсистеми. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е успореден синтез от последователни синтези на подсистемите T11, T21, T12 и T22 с
оператори T11, T21, T12 и T22 (фиг. 1). Тогава в общия случай
T = T12T11 + T22T21,
R = R,
където R е операторът за обратна икономическа връзка на системата на икономическо регулиране S. Ето защо: (1) системата от операторни уравнения
на системата на икономическото регулиране S е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y = y1 + y2 = T12q1 + T22q2 =
= T12T11(x + z) + T22T21(x + z) =
= (T12T11 + T22T21)(x + z),
z = Ry,
където y е изходът на системата на икономическо регулиране S, y1 и y2 – изходите на двете успоредно свързани подсистеми на регулируемата подсистема
T, както и на нейните подсистеми T12 и T22, x – входът на системата на икономическо регулиране S, който е и екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема T, z – ендогенният вход на регулируемата икономическа
подсистема T, q1 и q2 – междинните изходи на двете успоредно свързани подсистеми на регулируемата подсистема T; (2) уравнението на икономическото
регулиране на системата S е

y = (T12T11 + T22T21)(x + Ry);
(3) формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното
уравнение на системата на икономическо регулиране) е
y=

T12T11 + T22T21
x;
1 - (T12T11 + T22T21 )R

(4) операторът на системата за икономическо регулиране S в явна форма е
S=

T12T11 + T22T21
.
1 - (T12T11 + T22T21 )R
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Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на икономическо регулиране S при успореден синтез от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема T

ДВУРАВИЩНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(two-level economic management /control/ system) – същото като двуравнищна
управленска икономическа йерархия. Система на икономическо управление в
нейния елементарен вид. Вж. система на икономическо управление.
ДВУРАВНИЩНА СИСТЕМА НА КРЪСТОСАНО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (two-level economic cross
regulation system in consecutive synthesis of the regulable economic subsystem) (*)
– разновидност на двуравнищната система на икономическо регулиране при
последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема. При
нейния елементарен вариант това е система на икономическо регулиране S с
оператор S, чиято регулируема икономическа подсистема T с оператор T е
последователен синтез от три подсистеми T1, T2 и T3 с оператори T1, T2 и T3
(фиг. 1). Системата има две регулиращи икономически подсистеми R1 и R2 с
оператори R1 и R2, които пряко помежду си не формират синтез, но косвено си
взаимодействуват чрез функционирането на регулируемите икономически
подсистеми. Формулата на икономическото регулиране на системата S (операторното уравнение на системата на икономическото регулиране) е
y=

T3T2T1
x,
1 − T1 R1T2 (1 − T3T2 R2 )
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S=

x

∑

T1

T3T2T1
.
1 − T1 R1T2 (1 − T3T2 R2 )

∑

T2

T3

y

R1
R2
Фиг. 1. Блок-схема на двуравнищна система на кръстосано икономическо
регулиране S при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема T

ДВУРАВНИЩНА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ*
(two-level management economic hierarchy) – управленска икономическа йерархия, конституиирана и представена на две равнища, които са “икономическа
система – система за икономическо управление”. Системата на икономическо управление включва управляваща икономическа подсистема, чиято роля се
изпълнява от системата за икономическо управление, и управляема икономическа подсистема. Така че системата за икономическо управление е част от
системата на икономическо управление. Системата за икономическо управление (система S2) оказва включена в икономическата система (система S1) (от
типа на две включени едно в друго множества), т.е., че S2 ⊂ S1, както това е
показано на фиг. 1. На нея със S3 е означена управляемата икономическа подсистема на икономическата система S1. Системата за икономическо управление притежава относителна самостоятелност по отношение на управляваната
от нея икономическа система (в случая – по отношение на управляемата икономическа подсистема), както и относителна устойчивост във времето. Икономическата система е “по-динамична” от системата за икономическо управление, а системата за икономическо управление е по-консервативна от икономическата система. Докато динамиката на икономическата система е сравнително по-плавна, динамиката на системата за икономическо управление е стъпаловидна. Настъпват моменти, когато тя вече започва да не съответствува на
новите управленски потребности, на новите изисквания, обективно предявява174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни към управлението на изменилата се икономическа система (респ. на изменилата се управляема икономическа подсистема). Налага се усъвършенствуване на системата за икономическо управление (на системата за управление на
икономическата система) или – преход от една система за икономическо управление към друга. Функцията на усъвършенствуване на икономическото управление се изпълнява от метасистемата на икономическото управление.
Вж. управленска икономическа йерархия.

S1

S3

S2

Фиг. 1. Двуравнищна управленска икономическа йерархия, представена чрез включване на множества

ДВУСЕКТОРЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (increasing reproduction two-sector dynamic model) – вж. динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на
обществения продукт.
ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО (reproduction twosector model) (ки) – във:
двусекторен динамичен модел на разширеното възпроизводство (вж.
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на
обществения продукт);
двусекторен модел на простото възпроизводство (вж. кибернетична
интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт);
двусекторен модел на разширеното възпроизводство (кибернетична
интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт).
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ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА ПРОСТОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (simple
reproduction two-sector model) – вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт.
ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО*
(increasing reproduction two-sector model) – вж. кибернетична интерпретация
на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт.
ДВУСЕКТОРЕН МОДЕЛ НА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
(increasing reproduction two-sector model) (ки) –във:
двусекторен динамичен модел на разширеното възпроизводство (вж.
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на
обществения продукт);
двусекторен модел на разширеното възпроизводство (вж. кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт).
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (two-stage ecocorenomic duad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от двустепенна икономическа дуада и двустепенна икотехномическа
дуада [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически
диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; обединение (вж. икокореномическо обединение) от две двустепенни
икокореномически монади, където от своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между
които са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икокореномическата дуада. Двустепенната икокореномическа
дуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от
две едностепенни икокореномически дуади) от икокореномически понятия,
вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също
така, между двете двуравнищни двойки от понятия (между двете едностепенни
икокореномически дуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и
решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на дуадата (те
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са определени от двете степени на двете изграждащи я монади), (2) по отношение на двете равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно на двете
степени и двете равнищата на дуадата. Примери за двустепенна икокореномическа дуада са икокореномическият диспецификат, икокореномическият есфеноформатат, икокореномическият специсустификат, икокореномическият сустратат, икокореномическият дисустификат, икокореномическият сусенстат. Двустепенната икокореномическа дуада е съставна част на двустепенната икокореномическа триада и на двустепенната икокореномическа
мултиада, както и на тристепенната икокореномическа дуада и на многостепенната икокореномическа дуада. Според броя на едносъставните понятия
(същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са
съставени елементите на двустепенната икокореномическа дуада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа дуада* (one-complex
two-stage ecocorenomic duad), двусъставна двустепенна икокореномическа
дуада* (two-complex two-stage ecocorenomic duad), трисъставна двустепенна
икокореномическа дуада* (tree-complex two-stage ecocorenomic duad) и т.н.
Ако не е указано друго, под двустепенна икокореномическа дуада обикновено
се подразбира едносъставната двустепенна икокореномическа дуада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (two-stage ecocorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа дуада;
диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически диспецификат);
дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически дисустификат);
есфеноформататна двустепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически есфеноформатат);
реалититатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически реалититат);
специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически специсустификат);
сусенстатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сустратат).
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ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (two-stage ecocorenomic exoduad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от двустепенна икономическа ексодуада и двустепенна икотехномическа ексодуада; операционален начин за означаване (на изразяване) на
двустепенната икокореномическа дуада; обединение (вж. икокореномическо
обединение) от две двустепенни икокореномически ексомонади, където от своя
страна всяка икокореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически
формат от две икокореномически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икокореномическата ексодуада. Двустепенната икокореномическа ексодуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от две едностепенни икокореномически ексодуади) от икокореномически ексопонятия, вътре
между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така,
между двете двуравнищни двойки от ексопонятия (между двете едностепенни
икокореномически ексодуади) като цяло отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексодуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексодуадата и (3) по отношение
едновременно на двете степени и двете равнищата на ексодуадата. Примери за
двустепенна икокореномическа ексодуада са икокореномическият ексодиспецификат, икокореномическият ексоесфеноформатат, икокореномическият
ексоспецисустификат, икокореномическият ексосустратат, икокореномическият ексодисустификат, икокореномическият ексосусенстат. Двустепенната икокореномическа ексодуада е съставна част на двустепенната икокореномическа ексотриада и на двустепенната икокореномическа ексомултиада,
както и на тристепенната икокореномическа ексодуада и на многостепенната икокореномическа ексодуада. Според броя на едносъставните ексопонятия
(ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени
елементите на двустепенната икокореномическа ексодуада, се разграничават
едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада* (one-complex twostage ecocorenomic exoduad), двусъставна двустепенна икокореномическа
ексодуада* (two-complex two-stage ecocorenomic exoduad), трисъставна
двустепенна икокореномическа ексодуада* (tree-complex two-stage
ecocorenomic exoduad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоко178
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икокореномическа ексодуада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (two-stage
ecocorenomic exomonad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от двустепенна икономическа ексомонада и двустепенна
икотехномическа ексомонада; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икокореномическа монада; икокореномическа ексомонада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икокореномически ексопонятия (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (първото понятие е икокореномически определящото по отношение
на второто, а второто понятие е икокореномически решаващото по отношение
на първото). Представлява една от разновидностите на икокореномическата
ексомонада. Значим частен случай на двустепенната икокореномическа ексомонада е икокореномическият ексобитерион, състоящ се от взаимодействащи
си икокореномически ексоинтерион (вътрешно икокореномическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икокореномически ексоекстерион
(външно икокореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икокореномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икокореномическата ексомонада) са (а) икокореномическият ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномическа
ценност и икокореномическа феност, (б) икокореномическият ексоспецифат,
състоящ се от взаимодействащи си икокореномически контив и икокореномически актив, (в) икокореномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически субстат и икокореномически запас. В този контекст икокореномическата ценност, икокореномическият контив и икокореномическият субстат са икокореномически ексоинтериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият ексоинтериорат, а икокореномическата феност, икокореномическият актив и икокореномическият запас са икокореномически ексоекстериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият ексоекстериорат. От своя страна, икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат и икокореномическият ексосустат са
икокореномически ексобитериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият ексобитериорат. Двустепенната икокореномическа ексомонада е съставна част на двустепенната икокореномическа ексодуада, на двустепенната икокореномическа ексотриада и на двустепенната икокореноми179
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ческата ексомултиада, както и на тристепенната икокореномическа ексомонада и на многостепенната икокореномическа ексомонада. Според броя на
едносъставните ексопонятия (ценност, феност, контив, актив, субстат и запас),
от които са съставени елементите на двустепенната икокореномическа ексомонада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа ексомонада* (one-complex two-stage ecocorenomic exomonad), двусъставна
двустепенна икокореномическа ексомонада* (two-complex two-stage
ecocorenomic exomonad), трисъставна двустепенна икокореномическа ексомонада* (tree-complex two-stage ecocorenomic exomonad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икокореномическа ексомонада обикновено се
подразбира едносъставната двустепенна икокореномическа ексомонада. Вж.
външно и вътрешно в икономиката.
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (twostage ecocorenomic exomultiad) (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от двустепенна икономическа ексомултиада и
двустепенна икотехномическа ексомултиада; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икокореномическа мултиада; обединение (вж. икокореномическо обединение) от повече от три двустепенни икокореномически ексомонади, където от своя страна всяка икокореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икокореномически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Представлява една от разновидностите на икокореномическата ексомултиада. Двустепенната икокореномическа ексомултиада е
многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от
две едностепенни икокореномически ексомултиади) от икокореномически
ексопонятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност
поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от
ексопонятия (между двете едностепенни икокореномически ексомултиади)
като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се
установяват (1) по отношение на двете степени на ексомултиадата (те са
определени от двете степени на повечето от три изграждащи я ексомонади), (2)
по отношение на повечето от три равнища на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от три равнища на
ексомултиадата. Двустепенната икокореномическа ексомултиада е съставна
част на тристепенната икокореномическа ексотриада и на многостепенната
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номическа ексотриада и на многостепенната икокореномическа ексотриада.
Според броя на едносъставните ексопонятия (ценностност, феност, контив,
актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната
икокореномическа ексомултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа ексомултиада* (one-complex two-stage ecocorenomic
exomultiad), двусъставна двустепенна икокореномическа ексомултиада*
(two-complex two-stage ecocorenomic exomultiad), трисъставна двустепенна
икокореномическа ексомултиада* (tree-complex two-stage ecocorenomic
exomultiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икокореномическа
ексомултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икокореномическа ексомултиада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (two-stage
ecocorenomic exotriad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от двустепенна икономическа ексотриада и двустепенна
икотехномическа ексотриада; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икокореномическа триада; обединение (вж. икокореномическо обединение) от три двустепенни икокореномически ексомонади, където от своя страна всяка икокореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икокореномически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икокореномическата ексотриада. Двустепенната икокореномическа
ексотриада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни тройки
(от две едностепенни икокореномически ексотриади) от икокореномически
ексопонятия, вътре между които ексопонятия във всяка триравнищна тройка
поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така, между двете триравнищни тройки от ексопонятия
(между двете едностепенни икокореномически ексотриади) като цяло отново
са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Така
че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексотриадата (те са определени от двете степени на
трите изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на ексотридата. Примери за двустепенна икокореномическа ексотриада са
икокореномическият ексотристратификат и ексоикокореномическият реалититат. Двустепенната икокореномическа ексотриада е съставна част на
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двустепенната икокореномическа ексомултиада, както и на тристепенната
икокореномическа ексотриада и на многостепенната икокореномическа ексотриада. Според броя на едносъставните понятия (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икокореномическа ексотриада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа ексотриада* (one-complex two-stage ecocorenomic
exotriad), двусъставна двустепенна икокореномическа ексотриада* (twocomplex two-stage ecocorenomic exotriad), трисъставна двустепенна икокореномическа ексотриада* (tree-complex two-stage ecocorenomic exotriad) и т.н.
Ако не е указано друго, под двустепенна икокореномическа ексотриада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икокореномическа ексотриада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (two-stage ecocorenomic monad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от двустепенна икономическа монада и двустепенна икотехномическа монада [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се
съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа
същност]; икокореномическа монада (едноравнищен диалектически формат),
състояща се от две икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts
/conceptions/) (вж. икономическо понятие) (първо и второ), между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. външно и вътрешно в икономиката.) (първото понятие е икокореномически определящото
по отношение на второто, а второто понятие е икокореномически решаващото
по отношение на първото). Представлява една от разновидностите на икокореномическата монада. Значим частен случай на двустепенната икокореномическа монада е икокореномическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически интерион (вътрешно икокореномическо понятие, което е първично и определящо) и икокореномически екстерион (външно икокореномическо понятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икокореномическия битерион (битерионни двустепенни подразновидности на
икокореномическата монада) са (а) икокореномическият диспозат (приемащ
формата на икокореномически диспозификат), състоящ се от взаимодействащи
си икокореномическа същност и икокореномическо явление, (б) икокореномическият специфат (приемащ формата на икокореномически спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икокореномическо съдържание и икокорено182
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мическа форма, (в) икокореномическият сустат (приемащ формата на икокореномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта. В този контекст икокореномическата същност, икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция са икокореномически интериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият интериорат, а икокореномическото явление,
икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта са икокореномически екстериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият екстериорат. От своя страна, икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат и икокореномическият сустат са икокореномически битериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическият битериорат. Двустепенната икокореномическа монада е съставна част на двустепенната икокореномическа дуада, на двустепенната икокореномическа триада и
на двустепенната икокореномическата мултиада, както и на тристепенната
икокореномическа монада и на многостепенната икокореномическа монада.
Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икокореномическа монада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа монада* (one-complex two-stage ecocorenomic
monad), двусъставна двустепенна икокореномическа монада* (two-complex
two-stage ecocorenomic monad), трисъставна двустепенна икокореномическа
монада* (tree-complex two-stage ecocorenomic monad) и т.н. Ако не е указано
друго, под двустепенна икокореномическа монада обикновено се подразбира
едносъставната двустепенна икокореномическа монада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.
ДВУСТЕПЕННА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА
(two-stage
ecocorenomic monad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа монада;
диспецифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически диспецифитит);
диспозатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически диспозат);
дисустифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически дисустифитит);
183
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есфеноформатитна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически есфеноформат);
конатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически конат);
констиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически констиат);
конституатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конституат);
конститутиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически конститутиат);
констификантна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически констификант);
контиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически контиат);
конфикантна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конфикант);
реалитатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалитат);
реалитититна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалититит);
специсустифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически специсустифитит);
специфатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически специфат);
сусенсатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сусенсат);
сусенститна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сусенстит);
сустатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустат);
сустратитна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустратит);
сустратна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустрат);
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тристратифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (two-stage ecocorenomic multiad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от двустепенна икономическа мултиада и двустепенна икотехномическа мултиада [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат)
и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; обединение (вж. икокореномическо обединение) от повече от
три двустепенни икокореномически монади, където от своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/), между които са
установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икокореномическата мултиада. Двустепенната икокореномическа мултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икокореномически мултиади) от икокореномически понятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност
поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от понятия (между двете едностепенни икокореномически мултиади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката.
Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на мултиадата (те са определени от двете степени на
повечето от три изграждащи я монади), (2) по отношение на повечето от три
равнища на мултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и
повечето от три равнища на мултиадата. Двустепенната икокореномическа
мултиада е съставна част на тристепенната икокореномическа триада и на
многостепенната икокореномическа триада. Според броя на едносъставните
понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от
които са съставени елементите на двустепенната икокореномическа мултиада,
се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа мултиада*
(one-complex two-stage ecocorenomic multiad), двусъставна двустепенна икокореномическа мултиада* (two-complex two-stage ecocorenomic multiad),
трисъставна двустепенна икокореномическа мултиада* (tree-complex twostage ecocorenomic multiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна ико185
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ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage
ecocorenomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото
като икокореномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като икокореномически конституфикат);
контитататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контитатат);
контификатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (two-stage ecocorenomic triad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от двустепенна икономическа триада и двустепенна икотехномическа триада [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се
съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа
същност]; обединение (вж. икокореномическо обединение) от три двустепенни
икокореномически монади, където от своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между
които са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икокореномическата триада. Двустепенната икокореномическа триада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни тройки
(от две едностепенни икокореномически триади) от икокореномически понятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката.
Също така, между двете триравнищни тройки от понятия (между двете едностепенни икокореномически триади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на
определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени
на триадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я мона186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ди), (2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на тридата. Примери за двустепенна икокореномическа триада са икокореномическият тристратификат, икокореномическият реалититат. Двустепенната икокореномическа триада е
съставна част на двустепенната икокореномическа мултиада, както и на
тристепенната икокореномическа триада и на многостепенната икокореномическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление,
съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икокореномическа триада, се разграничават едносъставна двустепенна икокореномическа триада* (one-complex two-stage
ecocorenomic triad), двусъставна двустепенна икокореномическа триада*
(two-complex two-stage ecocorenomic triad), трисъставна двустепенна икокореномическа триада* (tree-complex two-stage ecocorenomic triad) и т.н. Ако не
е указано друго, под двустепенна икокореномическа триада обикновено се
подразбира едносъставната двустепенна икокореномическа триада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА (two-stage ecocorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа триада;
тристратификатна двустепенна икокореномическа триада (същото като икокореномически тристратификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА* (two-stage economic duad)
(*) – обединение (вж. икономическо обединение) от две двустепенни икономически монади, където от своя страна всяка икономическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икономически понятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Представлява
една от разновидностите на икономическата дуада. Двустепенната икономическа дуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки
(от две едностепенни икономически дуади) от икономически понятия, вътре
между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Също така,
между двете двуравнищни двойки от понятия (между двете едностепенни икономически дуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и
решаващо в икономиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на двете степени на дуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я монади), (2) по отношение на
187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двете равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и
двете равнищата на дуадата. Примери за двустепенна икономическа дуада са
икономическият диспецификат, икономическият есфеноформатат, икономическият специсустификат, икономическият сустратат, икономическият дисустификат, икономическият сусенстат. Двустепенната икономическа дуада
е съставна част на двустепенната икономическа триада и на двустепенната
икономическа мултиада, както и на тристепенната икономическа дуада и на
многостепенната икономическа дуада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икономическа дуада, се разграничават едносъставна двустепенна икономическа дуада* (one-complex twostage economic duad), двусъставна двустепенна икономическа дуада* (twocomplex two-stage economic duad), трисъставна двустепенна икономическа
дуада* (tree-complex two-stage economic duad) и т.н. Ако не е указано друго,
под двустепенна икономическа дуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа дуада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (two-stage economic duad)
(ки) – във:
двустепенна икономическа дуада;
диспецификатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически диспецификат);
дисустификатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически дисустификат);
есфеноформататна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически есфеноформатат);
реалититатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически реалититат);
специсустификатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически специсустификат);
сусенстатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически сусенстат);
сустрататна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически сустратат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (two-stage economic
exoduad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на двусте188
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пенната икономическа дуада; обединение (вж. икономическо обединение) от
две двустепенни икономически ексомонади, където от своя страна всяка икономическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икономически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и
решаващо в икономиката. Представлява една от разновидностите на икономическата ексодуада. Двустепенната икономическа ексодуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от две едностепенни икономически ексодуади) от икономически ексопонятия, вътре между които понятия
във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на
определящо и решаващо в икономиката. Също така, между двете двуравнищни
двойки от ексопонятия (между двете едностепенни икономически ексодуади)
като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват
(1) по отношение на двете степени на ексодуадата (те са определени от двете
степени на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексодуадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и двете равнищата на ексодуадата. Примери за двустепенна икономическа ексодуада са икономическият ексодиспецификат, икономическият ексоесфеноформатат, икономическият ексоспецисустификат, икономическият ексосустратат, икономическият ексодисустификат, икономическият ексосусенстат.
Двустепенната икономическа ексодуада е съставна част на двустепенната
икономическа ексотриада и на двустепенната икономическа ексомултиада,
както и на тристепенната икономическа ексодуада и на многостепенната
икономическа ексодуада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите
на двустепенната икономическа ексодуада, се разграничават едносъставна
двустепенна икономическа ексодуада* (one-complex two-stage economic exoduad), двусъставна двустепенна икономическа ексодуада* (two-complex twostage economic exoduad), трисъставна двустепенна икономическа ексодуада* (tree-complex two-stage economic exoduad) и т.н. Ако не е указано друго,
под двустепенна икономическа ексодуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа ексодуада.
ДВУСТЕПЕННА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЕКСОМОНАДА*
(two-stage
economic exomonad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на двустепенната икономическа монада; икономическа ексомонада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икономически ексопонятия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката (първото понятие е икономически определящото по отношение
на второто, а второто понятие е икономически решаващото по отношение на
първото). Представлява една от разновидностите на икономическата ексомонада. Значим частен случай на двустепенната икономическа ексомонада е икономическият ексобитерион, състоящ се от взаимодействащи си икономически
ексоинтерион (вътрешно икономическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икономически ексоекстерион (външно икономическо ексопонятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икономическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икономическата
ексомонада) са (а) икономическият ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икономическа ценност и икономическа феност, (б) икономическият
ексоспецифат, състоящ се от взаимодействащи си икономически контив и
икономически актив, (в) икономическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си икономически субстат и икономически запас. В този контекст
икономическата ценност, икономическият контив и икономическият субстат
са икономически ексоинтериони, които в своята съвкупност образуват икономическият ексоинтериорат, а икономическата феност, икономическият актив
и икономическият запас са икономически ексоекстериони, които в своята съвкупност образуват икономическият ексоекстериорат. От своя страна, икономическият ексодиспозат, икономическият ексоспецифат и икономическият ексосустат са икономически ексобитериони, които в своята съвкупност образуват икономическият ексобитериорат. Двустепенната икономическа ексомонада е съставна част на двустепенната икономическа ексодуада, на двустепенната икономическа ексотриада и на двустепенната икономическата ексомултиада, както и на тристепенната икономическа ексомонада и на многостепенната икономическа ексомонада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икономическа ексомонада, се разграничават
едносъставна двустепенна икономическа ексомонада* (one-complex twostage economic exomonad), двусъставна двустепенна икономическа ексомонада* (two-complex two-stage economic exomonad), трисъставна двустепенна
икономическа ексомонада* (tree-complex two-stage economic exomonad) и т.н.
Ако не е указано друго, под двустепенна икономическа ексомонада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа ексомонада. Вж.
външно и вътрешно в икономиката.
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ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (two-stage economic exomultiad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
двустепенната икономическа мултиада; обединение (вж. икономическо обединение) от повече от три двустепенни икономически ексомонади, където от
своя страна всяка икономическа ексомонада е едноравнищен диалектически
формат от две икономически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Представлява една от разновидностите на икономическата ексомултиада. Двустепенната икономическа
ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни
съвкупности (от две едностепенни икономически ексомултиади) от икономически ексопонятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо
в икономиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от ексопонятия (между двете едностепенни икономически ексомултиади) като цяло
отново са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката.
Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексомултиадата (те са определени от двете степени на повечето от три изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на повечето от три равнища на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на
двете степени и повечето от три равнища на ексомултиадата. Двустепенната
икономическа ексомултиада е съставна част на тристепенната икономическа
ексотриада и на многостепенната икономическа ексотриада. Според броя на
едносъставните ексопонятия (ценност, феност, контив, актив, субстат и запас),
от които са съставени елементите на двустепенната икономическа ексомултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икономическа ексомултиада* (one-complex two-stage economic exomultiad), двусъставна двустепенна
икономическа ексомултиада* (two-complex two-stage economic exomultiad),
трисъставна двустепенна икономическа ексомултиада* (tree-complex twostage economic exomultiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икономическа ексомултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа ексомултиада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (two-stage economic
exotriad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икономическа триада; обединение (вж. икономическо обединение) от
три двустепенни икономически ексомонади, където от своя страна всяка икономическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две иконо191
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мически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и
решаващо в икономиката. Представлява една от разновидностите на икономическата ексотриада. Двустепенната икономическа ексотриада е триравнищен
диалектически формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икономически ексотриади) от икономически ексопонятия, вътре между които ексопонятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Също така, между двете
триравнищни тройки от ексопонятия (между двете едностепенни икономически ексотриади) като цяло отново са установени отношения на определящо и
решаващо в икономиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексотриадата (те са
определени от двете степени на трите изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на
двете степени и трите равнища на ексотридата. Примери за двустепенна икономическа ексотриада са икономическият ексотристратификат и ексоикономическият реалититат. Двустепенната икономическа ексотриада е съставна част на двустепенната икономическа ексомултиада, както и на тристепенната икономическа ексотриада и на многостепенната икономическа ексотриада. Според броя на едносъставните понятия (ценност, феност, контив,
актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната
икономическа ексотриада, се разграничават едносъставна двустепенна икономическа ексотриада* (one-complex two-stage economic exotriad), двусъставна двустепенна икономическа ексотриада* (two-complex two-stage
economic exotriad), трисъставна двустепенна икономическа ексотриада*
(tree-complex two-stage economic exotriad) и т.н. Ако не е указано друго, под
двустепенна икономическа ексотриада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа ексотриада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (two-stage economic monad) (*) – икономическа монада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икономически понятия (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката (първото понятие е икономически определящото по отношение на второто, а второто понятие е икономически решаващото по отношение на първото). Представлява една от разновидностите на икономическата монада. Значим частен случай на двустепенната икономическа монада е икономическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икономически интерион (вътрешно икономическо понятие, кое192
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е първично и определящо) и икономически екстерион (външно икономическо понятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икономическия
битерион (битерионни двустепенни подразновидности на икономическата монада) са (а) икономическият диспозат (приемащ формата на икономически
диспозификат), състоящ се от взаимодействащи си икономическа същност и
икономическо явление, (б) икономическият специфат (приемащ формата на
икономически спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икономическо
съдържание и икономическа форма, (в) икономическият сустат (приемащ
формата на икономически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си
икономическа субстанция и икономическа суперстанта. В този контекст икономическата същност, икономическото съдържание и икономическата субстанция са икономически интериони, които в своята съвкупност образуват икономическият интериорат, а икономическото явление, икономическата форма
и икономическата суперстанта са икономически екстериони, които в своята
съвкупност образуват икономическият екстериорат. От своя страна, икономическият диспозат, икономическият специфат и икономическият сустат са
икономически битериони, които в своята съвкупност образуват икономическият битериорат. Двустепенната икономическа монада е съставна част на
двустепенната икономическа дуада, на двустепенната икономическа триада
и на двустепенната икономическата мултиада, както и на тристепенната
икономическа монада и на многостепенната икономическа монада. Според
броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната
икономическа монада, се разграничават едносъставна двустепенна икономическа монада* (one-complex two-stage economic monad), двусъставна двустепенна икономическа монада* (two-complex two-stage economic monad),
трисъставна двустепенна икономическа монада* (tree-complex two-stage
economic monad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икономическа
монада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа
монада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage economic monad) (ки) – във:
двустепенна икономическа монада;
диспецифититна двустепенна икономическа монада (същото като икономически диспецифитит);
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диспозатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически диспозат);
дисустифититна двустепенна икономическа монада (същото като икономически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икономическа монада (същото като икономически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна икономическа монада (същото като
икономически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически есфеноформат);
конатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
конат);
констиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически констиат);
конституатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конституат);
конститутиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конститутиат);
констификантна двустепенна икономическа монада (същото като
икономически констификант);
контиатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически контиат);
конфикантна двустепенна икономическа монада (същото като икономически конфикант);
реалитатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически реалитат);
реалитититна двустепенна икономическа монада (същото като икономически реалититит);
специсустифититна двустепенна икономическа монада (същото като
икономически специсустифитит);
специфатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически специфат);
сусенсатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сусенсат);
сусенститна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сусенстит);
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сустатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
сустат);
сустратитна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сустратит);
сустратна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
сустрат);
тристратифититна двустепенна икономическа монада (същото като
икономически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (two-stage economic
multiad) (*) – обединение (вж. икономическо обединение) от повече от три
двустепенни икономически монади, където от своя страна всяка икономическа
монада е едноравнищен диалектически формат от две икономически понятия,
между които са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Представлява една от разновидностите на икономическата мултиада.
Двустепенната икономическа мултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икономически
мултиади) от икономически понятия, вътре между които понятия във всяка
многовнищна съвкупност поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Също така, между двете многоравнищни
съвкупности от понятия (между двете едностепенни икономически мултиади)
като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват
(1) по отношение на двете степени на мултиадата (те са определени от двете
степени на повечето от три изграждащи я монади), (2) по отношение на повечето от три равнища на мултиадата и (3) по отношение едновременно на двете
степени и повечето от три равнища на мултиадата. Двустепенната икономическа мултиада е съставна част на тристепенната икономическа триада и на
многостепенната икономическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от
които са съставени елементите на двустепенната икономическа мултиада, се
разграничават едносъставна двустепенна икономическа мултиада* (onecomplex two-stage economic multiad), двусъставна двустепенна икономическа
мултиада* (two-complex two-stage economic multiad), трисъставна двустепенна икономическа мултиада* (tree-complex two-stage economic multiad) и
т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икономическа мултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа мултиада.
195

195

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage economic
multiad) (ки) – във:
двустепенна икономическа мултиада;
конститутататна двустепенна икономическа мултиада (същото като
икономически конститутатат);
конституфикатна двустепенна икономическа мултиада (същото като
икономически конституфикат);
контитататна двустепенна икономическа мултиада (същото като икономически контитатат);
контификатна двустепенна икономическа мултиада (същото като икономически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (two-stage economic triad)
(*) – обединение (вж. икономическо обединение) от три двустепенни икономически монади, където от своя страна всяка икономическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икономически понятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Представлява
една от разновидностите на икономическата триада. Двустепенната икономическа триада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икономически триади) от икономически понятия,
вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икономиката. Също така,
между двете триравнищни тройки от понятия (между двете едностепенни икономически триади) като цяло отново са установени отношения на определящо
и решаващо в икономиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на двете степени на триадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я монади), (2) по отношение на
трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на двете степени
и трите равнища на тридата. Примери за двустепенна икономическа триада са
икономическият тристратификат, икономическият реалититат. Двустепенната икономическа триада е съставна част на двустепенната икономическа
мултиада, както и на тристепенната икономическа триада и на многостепенната икономическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икономическа триада, се разграничават
едносъставна двустепенна икономическа триада* (one-complex two-stage
economic triad), двусъставна двустепенна икономическа триада* (two196
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триада* (tree-complex two-stage economic triad) и т.н. Ако не е указано друго,
под двустепенна икономическа триада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икономическа триада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ТРИАДА (two-stage economic duad)
(ки) – във:
двустепенна икономическа триада;
тристратификатна двустепенна икономическа триада (същото като
икономически тристратификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (two-stage ecorenomic
duad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа дуада и двустепенна
икотехномическа дуада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна
икономическа дуада, или двустепенна икотехномическа дуада, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение) от
две двустепенни икореномически монади, където от своя страна всяка икореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икореномически понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които са установени отношения на определящо и решаващо в
икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява
една от разновидностите на икореномическата дуада. Двустепенната икореномическа дуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни
двойки (от две едностепенни икореномически дуади) от икореномически понятия, вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Също така, между двете двуравнищни двойки от понятия (между двете едностепенни икореномически дуади) като цяло отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на дуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я монади), (2) по
отношение на двете равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно на
двете степени и двете равнищата на дуадата. Примери за двустепенна икореномическа дуада са икореномическият диспецификат, икореномическият ес197
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феноформатат, икореномическият специсустификат, икореномическият
сустратат, икореномическият дисустификат, икореномическият сусенстат.
Двустепенната икореномическа дуада е съставна част на двустепенната икореномическа триада и на двустепенната икореномическа мултиада, както и
на тристепенната икореномическа дуада и на многостепенната икореномическа дуада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икореномическа дуада, се разграничават едносъставна
двустепенна икореномическа дуада* (one-complex two-stage ecorenomic duad),
двусъставна двустепенна икореномическа дуада* (two-complex two-stage
ecorenomic duad), трисъставна двустепенна икореномическа дуада* (treecomplex two-stage ecorenomic duad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа дуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа дуада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (two-stage ecorenomic
duad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа дуада;
диспецификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически диспецификат);
дисустификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически дисустификат);
есфеноформататна двустепенна икореномическа дуада (същото като
икореномически есфеноформатат);
реалититатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически реалититат);
специсустификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като
икореномически специсустификат);
сусенстатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сустратат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (two-stage ecorenomic exoduad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа ексодуада и
двустепенна икотехномическа ексодуада, които са нейни разновидности (то е
или двустепенна икономическа ексодуада, или двустепенна икотехномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексодуада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икореномическа дуада;
обединение (вж. икореномическо обединение) от две двустепенни икореномически ексомонади, където от своя страна всяка икореномическа ексомонада е
едноравнищен диалектически формат от две икореномически ексопонятия,
между които са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една
от разновидностите на икореномическата ексодуада. Двустепенната икореномическа ексодуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни
двойки (от две едностепенни икореномически ексодуади) от икореномически
ексопонятия, вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между двете двуравнищни двойки от ексопонятия (между
двете едностепенни икореномически ексодуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексодуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексодуадата и (3)
по отношение едновременно на двете степени и двете равнищата на ексодуадата. Примери за двустепенна икореномическа ексодуада са икореномическият ексодиспецификат, икореномическият ексоесфеноформатат, икореномическият ексоспецисустификат, икореномическият ексосустратат, икореномическият ексодисустификат, икореномическият ексосусенстат. Двустепенната икореномическа ексодуада е съставна част на двустепенната икореномическа ексотриада и на двустепенната икореномическа ексомултиада,
както и на тристепенната икореномическа ексодуада и на многостепенната
икореномическа ексодуада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икореномическа ексодуада, се разграничават едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage
ecorenomic exoduad), двусъставна двустепенна икореномическа ексодуада*
(two-complex two-stage ecorenomic exoduad), трисъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (tree-complex two-stage ecorenomic exoduad) и т.н.
Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа ексодуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа ексодуада.
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ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (two-stage
ecorenomic exomonad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа ексомонада и двустепенна икотехномическа ексомонада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна икономическа ексомонада, или двустепенна
икотехномическа ексомонада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната
икореномическа монада; икореномическа ексомонада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икореномически ексопонятия (първо и
второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (първото понятие е икореномически определящото по отношение на второто, а второто понятие е
икореномически решаващото по отношение на първото). Представлява една от
разновидностите на икореномическата ексомонада. Значим частен случай на
двустепенната икореномическа ексомонада е икореномическият ексобитерион, състоящ се от взаимодействащи си икореномически ексоинтерион (вътрешно икореномическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икореномически ексоекстерион (външно икореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икореномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икореномическата ексомонада)
са (а) икореномическият ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си
икореномическа ценност и икореномическа феност, (б) икореномическият ексоспецифат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически контив и
икореномически актив, (в) икореномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически субстат и икореномически запас. В този
контекст икореномическата ценност, икореномическият контив и икореномическият субстат са икореномически ексоинтериони, които в своята съвкупност
образуват икореномическият ексоинтериорат, а икореномическата феност,
икореномическият актив и икореномическият запас са икореномически ексоекстериони, които в своята съвкупност образуват икореномическият ексоекстериорат. От своя страна, икореномическият ексодиспозат, икореномическият ексоспецифат и икореномическият ексосустат са икореномически ексобитериони, които в своята съвкупност образуват икореномическият ексобитериорат. Двустепенната икореномическа ексомонада е съставна част на двустепенната икореномическа ексодуада, на двустепенната икореномическа ексотриада и на двустепенната икореномическата ексомултиада, както и на
тристепенната икореномическа ексомонада и на многостепенната икореномическа ексомонада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценност,
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двустепенната икореномическа ексомонада, се разграничават едносъставна
двустепенна икореномическа ексомонада* (one-complex two-stage ecorenomic
exomonad), двусъставна двустепенна икореномическа ексомонада* (twocomplex two-stage ecorenomic exomonad), трисъставна двустепенна икореномическа ексомонада* (tree-complex two-stage ecorenomic exomonad) и т.н.
Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа ексомонада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа ексомонада.
Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (two-stage
ecorenomic exomultiad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа ексомултиада и двустепенна икотехномическа ексомултиада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна икономическа ексомултиада, или двустепенна икотехномическа ексомултиада, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икореномическа мултиада; обединение (вж. икореномическо обединение)
от повече от три двустепенни икореномически ексомонади, където от своя
страна всяка икореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически
формат от две икореномически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Представлява една от
разновидностите на икореномическата ексомултиада. Двустепенната икореномическа ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икореномически ексомултиади)
от икореномически ексопонятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между двете многоравнищни
съвкупности от ексопонятия (между двете едностепенни икореномически ексомултиади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексомултиадата (те са
определени от двете степени на повечето от три изграждащи я ексомонади), (2)
по отношение на повечето от три равнища на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от три равнища на ексомултиадата. Двустепенната икореномическа ексомултиада е съставна част на тристепенната икореномическа ексотриада и на многостепенната икореномическа ексотриада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценностност, фе201
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двустепенната икореномическа ексомултиада, се разграничават едносъставна
двустепенна икореномическа ексомултиада* (one-complex two-stage
ecorenomic exomultiad), двусъставна двустепенна икореномическа ексомултиада* (two-complex two-stage ecorenomic exomultiad), трисъставна двустепенна икореномическа ексомултиада* (tree-complex two-stage ecorenomic
exomultiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа
ексомултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа ексомултиада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (two-stage
ecorenomic exotriad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа ексотриада и двустепенна икотехномическа ексотриада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна икономическа ексотриада, или двустепенна
икотехномическа ексотриада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната
икореномическа триада; обединение (вж. икореномическо обединение) от три
двустепенни икореномически ексомонади, където от своя страна всяка икореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икореномически ексопонятия, между които са установени отношения на определящо и
решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Представлява една от разновидностите на икореномическата ексотриада.
Двустепенната икореномическа ексотриада е триравнищен диалектически
формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икореномически ексотриади) от икореномически ексопонятия, вътре между които ексопонятия
във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на
определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между двете триравнищни тройки от ексопонятия (между двете едностепенни икореномически
ексотриади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексотриадата (те са
определени от двете степени на трите изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на
двете степени и трите равнища на ексотридата. Примери за двустепенна икореномическа ексотриада са икореномическият ексотристратификат и ексоикореномическият реалититат. Двустепенната икореномическа ексотриада е
съставна част на двустепенната икореномическа ексомултиада, както и на
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тристепенната икореномическа ексотриада и на многостепенната икореномическа ексотриада. Според броя на едносъставните понятия (ценностност,
феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на
двустепенната икореномическа ексотриада, се разграничават едносъставна
двустепенна икореномическа ексотриада* (one-complex two-stage ecorenomic
exotriad), двусъставна двустепенна икореномическа ексотриада* (twocomplex two-stage ecorenomic exotriad), трисъставна двустепенна икореномическа ексотриада* (tree-complex two-stage ecorenomic exotriad) и т.н. Ако
не е указано друго, под двустепенна икореномическа ексотриада обикновено
се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа ексотриада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (two-stage ecorenomic
monad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа монада и двустепенна икотехномическа монада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна икономическа монада, или двустепенна икотехномическа монада, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката
те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; икореномическа монада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икореномически понятия*
(ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие) (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. външно и вътрешно в икономиката.) (първото понятие е икореномически
определящото по отношение на второто, а второто понятие е икореномически
решаващото по отношение на първото). Представлява една от разновидностите
на икореномическата монада. Значим частен случай на двустепенната икореномическа монада е икореномическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икореномически интерион (вътрешно икореномическо понятие, което
е първично и определящо) и икореномически екстерион (външно икореномическо понятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икореномическия битерион (битерионни двустепенни подразновидности на икореномическата монада) са (а) икореномическият диспозат (приемащ формата на икореномически диспозификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическа същност и икореномическо явление, (б) икореномическият специфат
(приемащ формата на икореномически спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическо съдържание и икореномическа форма, (в) икореномическият сустат (приемащ формата на икореномически сустификат),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------състоящ се от взаимодействащи си икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта. В този контекст икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция са икореномически интериони, които в своята съвкупност образуват икореномическият интериорат, а
икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта са икореномически екстериони, които в своята съвкупност образуват икореномическият екстериорат. От своя страна, икореномическият диспозат, икореномическият специфат и икореномическият сустат са икореномически битериони, които в своята съвкупност образуват икореномическият битериорат. Двустепенната икореномическа монада е съставна част на двустепенната икореномическа дуада, на двустепенната икореномическа триада и
на двустепенната икореномическата мултиада, както и на тристепенната
икореномическа монада и на многостепенната икореномическа монада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма,
субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната
икореномическа монада, се разграничават едносъставна двустепенна икореномическа монада* (one-complex two-stage ecorenomic monad), двусъставна
двустепенна икореномическа монада* (two-complex two-stage ecorenomic
monad), трисъставна двустепенна икореномическа монада* (tree-complex
two-stage ecorenomic monad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна
икореномическа монада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа монада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage ecorenomic
monad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа монада;
диспецифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически диспецифитит);
диспозатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически диспозат);
дисустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически есфеноформатит);

204

204

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДАДЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
до ДВУСТЕПЕННО МИТО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

есфеноформатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически есфеноформат);
конатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конат);
констиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констиат);
конституатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конституат);
конститутиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конститутиат);
констификантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констификант);
контиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически контиат);
конфикантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конфикант);
реалитатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалитат);
реалитититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалититит);
специсустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически специсустифитит);
специфатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически специфат);
сусенсатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенсат);
сусенститна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенстит);
сустатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустат);
сустратитна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустратит);
сустратна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустрат);
тристратифититна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически тристратифитит).
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ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (two-stage ecorenomic multiad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа мултиада и
двустепенна икотехномическа мултиада, които са нейни разновидности (то е
или двустепенна икономическа мултиада, или двустепенна икотехномическа
мултиада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение) от повече от три двустепенни икореномически монади,
където от своя страна всяка икореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икореномически понятия* (ecorenomic concepts
/conceptions/), между които са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икореномическата мултиада. Двустепенната икореномическа мултиада е многоравнищен диалектически формат от две
многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икореномически мултиади)
от икореномически понятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са установени отношения на определящо и
решаващо в икореномиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от понятия (между двете едностепенни икореномически мултиади) като
цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват
(1) по отношение на двете степени на мултиадата (те са определени от двете
степени на повечето от три изграждащи я монади), (2) по отношение на повечето от три равнища на мултиадата и (3) по отношение едновременно на двете
степени и повечето от три равнища на мултиадата. Двустепенната икореномическа мултиада е съставна част на тристепенната икореномическа триада и
на многостепенната икореномическа триада. Според броя на едносъставните
понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от
които са съставени елементите на двустепенната икореномическа мултиада, се
разграничават едносъставна двустепенна икореномическа мултиада* (onecomplex two-stage ecorenomic multiad), двусъставна двустепенна икореномическа мултиада* (two-complex two-stage ecorenomic multiad), трисъставна
двустепенна икореномическа мултиада* (tree-complex two-stage ecorenomic
multiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа мултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икореномическа
мултиада.
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ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage ecorenomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конституфикат);
контитататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически контитатат);
контификатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като икореномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (two-stage ecorenomic
triad) (*) – общо понятие за двустепенна икономическа триада и двустепенна
икотехномическа триада, които са нейни разновидности (то е или двустепенна икономическа триада, или двустепенна икотехномическа триада, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те
образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение)
от три двустепенни икореномически монади, където от своя страна всяка икореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икореномически понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които са установени отношения на определящо и решаващо в
икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява
една от разновидностите на икореномическата триада. Двустепенната икореномическа триада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни
тройки (от две едностепенни икореномически триади) от икореномически понятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно
също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Също така, между двете триравнищни тройки от понятия (между двете едностепенни икореномически триади) като цяло отново са установени отношения
на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на
триадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я монади),
(2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на тридата. Примери за двустепенна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа триада са икореномическият тристратификат, икореномическият реалититат. Двустепенната икореномическа триада е съставна част
на двустепенната икореномическа мултиада, както и на тристепенната икореномическа триада и на многостепенната икореномическа триада. Според
броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната
икореномическа триада, се разграничават едносъставна двустепенна икореномическа триада* (one-complex two-stage ecorenomic triad), двусъставна
двустепенна икореномическа триада* (two-complex two-stage ecorenomic
triad), трисъставна двустепенна икореномическа триада* (tree-complex
two-stage ecorenomic triad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икореномическа триада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна
икореномическа триада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА (two-stage ecorenomic
duad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа триада;
тристратификатна двустепенна икореномическа триада (същото като
икореномически тристратификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА* (two-stage ecotechnomic
duad) (*) – обединение (вж. икотехномическо обединение) от две двустепенни
икотехномически монади, където от своя страна всяка икотехномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икотехномически понятия*
(ecotechnomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които
са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икотехномическата дуада. Двустепенната икотехномическа дуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от две
едностепенни икотехномически дуади) от икотехномически понятия, вътре
между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Също така,
между двете двуравнищни двойки от понятия (между двете едностепенни икотехномически дуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на дуадата (те
са определени от двете степени на двете изграждащи я монади), (2) по отно208
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степени и двете равнищата на дуадата. Примери за двустепенна икотехномическа дуада са икотехномическият диспецификат, икотехномическият есфеноформатат, икотехномическият специсустификат, икотехномическият
сустратат, икотехномическият дисустификат, икотехномическият сусенстат. Двустепенната икотехномическа дуада е съставна част на двустепенната икотехномическа триада и на двустепенната икотехномическа мултиада,
както и на тристепенната икотехномическа дуада и на многостепенната
икотехномическа дуада. Според броя на едносъставните понятия (същност,
явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени
елементите на двустепенната икотехномическа дуада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа дуада* (one-complex two-stage
ecotechnomic duad), двусъставна двустепенна икотехномическа дуада* (twocomplex two-stage ecotechnomic duad), трисъставна двустепенна икотехномическа дуада* (tree-complex two-stage ecotechnomic duad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икотехномическа дуада обикновено се подразбира
едносъставната двустепенна икотехномическа дуада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (two-stage ecotechnomic
duad) (ки) – във:
двустепенна икотехномическа дуада;
диспецификатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически диспецификат);
дисустификатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически дисустификат);
есфеноформататна двустепенна икотехномическа дуада (същото като
икотехномически есфеноформатат);
реалититатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически реалититат);
специсустификатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като
икотехномически специсустификат);
сусенстатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически сустратат).
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ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (two-stage
ecotechnomic exoduad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икотехномическа дуада; обединение (вж. икотехномическо обединение) от две двустепенни икотехномически ексомонади, където от
своя страна всяка икотехномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икотехномически ексопонятия, между които са установени
отношения на определящо и решаващо в икотехномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икотехномическата ексодуада. Двустепенната икотехномическа ексодуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от две едностепенни икотехномически ексодуади) от икотехномически ексопонятия, вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Също така, между двете двуравнищни двойки от ексопонятия (между двете едностепенни икотехномически ексодуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че отношенията на определящо и
решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексодуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я ексомонади), (2)
по отношение на двете равнища на ексодуадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и двете равнищата на ексодуадата. Примери за двустепенна икотехномическа ексодуада са икотехномическият ексодиспецификат,
икотехномическият ексоесфеноформатат, икотехномическият ексоспецисустификат, икотехномическият ексосустратат, икотехномическият ексодисустификат, икотехномическият ексосусенстат. Двустепенната икотехномическа ексодуада е съставна част на двустепенната икотехномическа ексотриада и на двустепенната икотехномическа ексомултиада, както и на
тристепенната икотехномическа ексодуада и на многостепенната икотехномическа ексодуада. Според броя на едносъставните ексопонятия (усърдие,
феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на
двустепенната икотехномическа ексодуада, се разграничават едносъставна
двустепенна
икотехномическа
ексодуада*
(one-complex
two-stage
ecotechnomic exoduad), двусъставна двустепенна икотехномическа ексодуада* (two-complex two-stage ecotechnomic exoduad), трисъставна двустепенна
икотехномическа ексодуада* (tree-complex two-stage ecotechnomic exoduad) и
т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икотехномическа ексодуада
обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа ексодуада.
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ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (two-stage
ecotechnomic exomonad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икотехномическа монада; икотехномическа ексомонада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от две икотехномически ексопонятия (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икотехномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (първото понятие е икотехномически определящото по отношение на
второто, а второто понятие е икотехномически решаващото по отношение на
първото). Представлява една от разновидностите на икотехномическата ексомонада. Значим частен случай на двустепенната икотехномическа ексомонада
е икотехномическият ексобитерион, състоящ се от взаимодействащи си икотехномически ексоинтерион (вътрешно икотехномическо ексопонятие, което е
първично и определящо) и икотехномически ексоекстерион (външно икотехномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икотехномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности
на икотехномическата ексомонада) са (а) икотехномическият ексодиспозат,
състоящ се от взаимодействащи си икотехномическа ценност и икотехномическа феност, (б) икотехномическият ексоспецифат, състоящ се от взаимодействащи си икотехномически контив и икотехномически актив, (в) икотехномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си икотехномически субстат и икотехномически запас. В този контекст икотехномическата
ценност, икотехномическият контив и икотехномическият субстат са икотехномически ексоинтериони, които в своята съвкупност образуват икотехномическият ексоинтериорат, а икотехномическата феност, икотехномическият
актив и икотехномическият запас са икотехномически ексоекстериони, които в
своята съвкупност образуват икотехномическият ексоекстериорат. От своя
страна, икотехномическият ексодиспозат, икотехномическият ексоспецифат и
икотехномическият ексосустат са икотехномически ексобитериони, които в
своята съвкупност образуват икотехномическият ексобитериорат. Двустепенната икотехномическа ексомонада е съставна част на двустепенната икотехномическа ексодуада, на двустепенната икотехномическа ексотриада и
на двустепенната икотехномическата ексомултиада, както и на тристепенната икотехномическа ексомонада и на многостепенната икотехномическа
ексомонада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценност, феност,
контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икотехномическа ексомонада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа ексомонада* (one-complex two-stage ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exomonad), двусъставна двустепенна икотехномическа ексомонада* (twocomplex two-stage ecotechnomic exomonad), трисъставна двустепенна икотехномическа ексомонада* (tree-complex two-stage ecotechnomic exomonad) и
т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икотехномическа ексомонада
обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа ексомонада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (two-stage
ecotechnomic exomultiad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икотехномическа мултиада; обединение (вж. икотехномическо обединение) от повече от три двустепенни икотехномически ексомонади, където от своя страна всяка икотехномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икотехномически ексопонятия, между
които са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Представлява една от разновидностите на икотехномическата ексомултиада. Двустепенната икотехномическа ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни
икотехномически ексомултиади) от икотехномически ексопонятия, вътре
между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Също
така, между двете многоравнищни съвкупности от ексопонятия (между двете
едностепенни икотехномически ексомултиади) като цяло отново са установени
отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете
степени на ексомултиадата (те са определени от двете степени на повечето от
три изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на повечето от три равнища
на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от три равнища на ексомултиадата. Двустепенната икотехномическа ексомултиада е съставна част на тристепенната икотехномическа ексотриада
и на многостепенната икотехномическа ексотриада. Според броя на едносъставните ексопонятия (усърдие, феност, контив, актив, субстат и запас), от
които са съставени елементите на двустепенната икотехномическа ексомултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа ексомултиада* (one-complex two-stage ecotechnomic exomultiad), двусъставна
двустепенна икотехномическа ексомултиада* (two-complex two-stage
ecotechnomic exomultiad), трисъставна двустепенна икотехномическа ексомултиада* (tree-complex two-stage ecotechnomic exomultiad) и т.н. Ако не е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------указано друго, под двустепенна икотехномическа ексомултиада обикновено се
подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа ексомултиада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (two-stage
ecotechnomic exotriad) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на двустепенната икотехномическа триада; обединение (вж. икотехномическо обединение) от три двустепенни икотехномически ексомонади, където от
своя страна всяка икотехномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икотехномически ексопонятия, между които са установени
отношения на определящо и решаващо в икотехномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икотехномическата ексотриада. Двустепенната икотехномическа ексотриада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икотехномически ексотриади) от икотехномически ексопонятия, вътре
между които ексопонятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Също
така, между двете триравнищни тройки от ексопонятия (между двете едностепенни икотехномически ексотриади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на
ексотриадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на ексотридата. Примери
за двустепенна икотехномическа ексотриада са икотехномическият ексотристратификат и ексоикотехномическият реалититат. Двустепенната икотехномическа ексотриада е съставна част на двустепенната икотехномическа
ексомултиада, както и на тристепенната икотехномическа ексотриада и на
многостепенната икотехномическа ексотриада. Според броя на едносъставните понятия (усърдие, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са
съставени елементите на двустепенната икотехномическа ексотриада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа ексотриада* (onecomplex two-stage ecotechnomic exotriad), двусъставна двустепенна икотехномическа ексотриада* (two-complex two-stage ecotechnomic exotriad), трисъставна двустепенна икотехномическа ексотриада* (tree-complex twostage ecotechnomic exotriad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна
икотехномическа ексотриада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа ексотриада.
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ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (two-stage ecotechnomic monad) (*) – икотехномическа монада (едноравнищен диалектически
формат), състояща се от две икотехномически понятия* (ecotechnomic
concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие) (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икотехномиката (вж. външно и вътрешно в икономиката.) (първото понятие е икотехномически определящото по отношение на второто, а второто понятие е икотехномически решаващото по отношение на първото). Представлява една от разновидностите
на икотехномическата монада. Значим частен случай на двустепенната икотехномическа монада е икотехномическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икотехномически интерион (вътрешно икотехномическо понятие, което е първично и определящо) и икотехномически екстерион (външно
икотехномическо понятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на
икотехномическия битерион (битерионни двустепенни подразновидности на
икотехномическата монада) са (а) икотехномическият диспозат (приемащ
формата на икотехномически диспозификат), състоящ се от взаимодействащи
си икотехномическа същност и икотехномическо явление, (б) икотехномическият специфат (приемащ формата на икотехномически спецификат), състоящ
се от взаимодействащи си икотехномическо съдържание и икотехномическа
форма, (в) икотехномическият сустат (приемащ формата на икотехномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта. В този контекст икотехномическата
същност, икотехномическото съдържание и икотехномическата субстанция са
икотехномически интериони, които в своята съвкупност образуват икотехномическият интериорат, а икотехномическото явление, икотехномическата
форма и икотехномическата суперстанта са икотехномически екстериони, които в своята съвкупност образуват икотехномическият екстериорат. От своя
страна, икотехномическият диспозат, икотехномическият специфат и икотехномическият сустат са икотехномически битериони, които в своята съвкупност
образуват икотехномическият битериорат. Двустепенната икотехномическа
монада е съставна част на двустепенната икотехномическа дуада, на двустепенната икотехномическа триада и на двустепенната икотехномическата
мултиада, както и на тристепенната икотехномическа монада и на многостепенната икотехномическа монада. Според броя на едносъставните понятия
(същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са
съставени елементите на двустепенната икотехномическа монада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа монада* (one-complex
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монада* (two-complex two-stage ecotechnomic monad), трисъставна двустепенна икотехномическа монада* (tree-complex two-stage ecotechnomic monad)
и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икотехномическа монада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа монада.
Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage ecotechnomic monad) (ки) – във:
двустепенна икотехномическа монада;
диспецифититна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически диспецифитит);
диспозатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически диспозат);
дисустифититна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически есфеноформат);
конатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конат);
констиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически констиат);
конституатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конституат);
конститутиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически конститутиат);
констификантна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически констификант);
контиатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически контиат);
конфикантна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически конфикант);
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реалитатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически реалитат);
реалитититна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически реалититит);
специсустифититна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически специсустифитит);
специфатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически специфат);
сусенсатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенсат);
сусенститна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенстит);
сустатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустат);
сустратитна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустратит);
сустратна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустрат);
тристратифититна двустепенна икотехномическа монада (същото като
икотехномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (two-stage
ecotechnomic multiad) (*) – обединение (вж. икотехномическо обединение) от
повече от три двустепенни икотехномически монади, където от своя страна
всяка икотехномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две
икотехномически понятия* (ecotechnomic concepts /conceptions/), между които са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икотехномическата мултиада. Двустепенната икотехномическа
мултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икотехномически мултиади) от икотехномически понятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност
поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от понятия
(между двете едностепенни икотехномически мултиади) като цяло отново са
установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че
отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на двете степени на мултиадата (те са определени от двете степени на повечето
от три изграждащи я монади), (2) по отношение на повечето от три равнища на
мултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от
три равнища на мултиадата. Двустепенната икотехномическа мултиада е съставна част на тристепенната икотехномическа триада и на многостепенната икотехномическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икотехномическа мултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа мултиада* (one-complex
two-stage ecotechnomic multiad), двусъставна двустепенна икотехномическа
мултиада* (two-complex two-stage ecotechnomic multiad), трисъставна двустепенна икотехномическа мултиада* (tree-complex two-stage ecotechnomic
multiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икотехномическа мултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа
мултиада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage ecotechnomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икотехномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като икотехномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически конституфикат);
контитататна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически контитатат);
контификатна двустепенна икотехномическа мултиада (същото като
икотехномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (two-stage ecotechnomic triad) (*) – обединение (вж. икотехномическо обединение) от три двустепенни икотехномически монади, където от своя страна всяка икотехномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икотехномически
понятия* (ecotechnomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие),
между които са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една
от разновидностите на икотехномическата триада. Двустепенната икотехномическа триада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тройки (от две едностепенни икотехномически триади) от икотехномически
понятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно
също са установени отношения на определящо и решаващо в икотехномиката.
Също така, между двете триравнищни тройки от понятия (между двете едностепенни икотехномически триади) като цяло отново са установени отношения
на определящо и решаващо в икотехномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на
триадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я монади),
(2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на тридата. Примери за двустепенна
икотехномическа триада са икотехномическият тристратификат, икотехномическият реалититат. Двустепенната икотехномическа триада е съставна
част на двустепенната икотехномическа мултиада, както и на тристепенната икотехномическа триада и на многостепенната икотехномическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание,
форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икотехномическа триада, се разграничават едносъставна двустепенна икотехномическа триада* (one-complex two-stage ecotechnomic triad),
двусъставна двустепенна икотехномическа триада* (two-complex two-stage
ecotechnomic triad), трисъставна двустепенна икотехномическа триада*
(tree-complex two-stage ecotechnomic triad) и т.н. Ако не е указано друго, под
двустепенна икотехномическа триада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икотехномическа триада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ТРИАДА (two-stage ecotechnomic
duad) (ки) – във:
двустепенна икотехномическа триада;
тристратификатна двустепенна икотехномическа триада (същото като
икотехномически тристратификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (two-stage ecounirenomic duad) (*) – двустепенна икономическа дуада и двустепенна икотехномическа дуада взети заедно в тяхното цялостно единство [в границите на икоуниреномиката те образуват вид икоуниреномически диспозат* (ecounirenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икоуниреномическо явление към икоуниреномическа същност]; обединение (вж. икоуниреномическо обединение) от две двустепенни икоуниреноми218
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чески монади, където от своя страна всяка икоуниреномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икоуниреномически понятия*
(ecounirenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата дуада. Двустепенната икоуниреномическа дуада е двуравнищен диалектически формат от две двуравнищни двойки (от
две едностепенни икоуниреномически дуади) от икоуниреномически понятия,
вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Също
така, между двете двуравнищни двойки от понятия (между двете едностепенни
икоуниреномически дуади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на дуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я монади), (2)
по отношение на двете равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно
на двете степени и двете равнищата на дуадата. Примери за двустепенна икоуниреномическа дуада са икоуниреномическият диспецификат, икоуниреномическият есфеноформатат, икоуниреномическият специсустификат, икоуниреномическият сустратат, икоуниреномическият дисустификат, икоуниреномическият сусенстат. Двустепенната икоуниреномическа дуада е съставна
част на двустепенната икоуниреномическа триада и на двустепенната икоуниреномическа мултиада, както и на тристепенната икоуниреномическа дуада и на многостепенната икоуниреномическа дуада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икоуниреномическа
дуада, се разграничават едносъставна двустепенна икоуниреномическа дуада* (one-complex two-stage ecounirenomic duad), двусъставна двустепенна
икоуниреномическа дуада* (two-complex two-stage ecounirenomic duad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа дуада* (tree-complex two-stage
ecounirenomic duad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа дуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа дуада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (two-stage ecounirenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икоуниреномическа дуада;
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диспецификатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като
икоуниреномически диспецификат);
дисустификатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като
икоуниреномически дисустификат);
есфеноформататна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като
икоуниреномически есфеноформатат);
реалититатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически реалититат);
специсустификатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като
икоуниреномически специсустификат);
сусенстатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически сустратат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (two-stage
ecounirenomic exoduad) (*) – двустепенна икономическа ексодуада и двустепенна икотехномическа ексодуада взети заедно в тяхното цялостно единство;
операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икоуниреномическа дуада; обединение (вж. икоуниреномическо обединение) от две
двустепенни икоуниреномически ексомонади, където от своя страна всяка икоуниреномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две
икоуниреномически ексопонятия, между които са установени отношения на
определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата ексодуада. Двустепенната икоуниреномическа ексодуада е двуравнищен
диалектически формат от две двуравнищни двойки (от две едностепенни икоуниреномически ексодуади) от икоуниреномически ексопонятия, вътре между
които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени
отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Също така, между двете двуравнищни двойки от ексопонятия (между двете едностепенни
икоуниреномически ексодуади) като цяло отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икоуниреномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на ексодуадата (те са определени от двете степени на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексодуадата и (3) по отношение
едновременно на двете степени и двете равнищата на ексодуадата. Примери за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двустепенна икоуниреномическа ексодуада са икоуниреномическият ексодиспецификат, икоуниреномическият ексоесфеноформатат, икоуниреномическият ексоспецисустификат, икоуниреномическият ексосустратат, икоуниреномическият ексодисустификат, икоуниреномическият ексосусенстат.
Двустепенната икоуниреномическа ексодуада е съставна част на двустепенната икоуниреномическа ексотриада и на двустепенната икоуниреномическа
ексомултиада, както и на тристепенната икоуниреномическа ексодуада и на
многостепенната икоуниреномическа ексодуада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икоуниреномическа ексодуада,
се разграничават едносъставна двустепенна икоуниреномическа ексодуада*
(one-complex two-stage ecounirenomic exoduad), двусъставна двустепенна
икоуниреномическа ексодуада* (two-complex two-stage ecounirenomic
exoduad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа ексодуада* (treecomplex two-stage ecounirenomic exoduad) и т.н. Ако не е указано друго, под
двустепенна икоуниреномическа ексодуада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа ексодуада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (two-stage
ecounirenomic exomonad) (*) – икономическа двустепенна ексомонада и икотехномическа двустепенна ексомонада взети заедно в тяхното цялостно единство; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната
икоуниреномическа монада; икоуниреномическа ексомонада (едноравнищен
диалектически формат), състояща се от две икоуниреномически ексопонятия
(първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в
икоуниреномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (първото
понятие е икоуниреномически определящото по отношение на второто, а второто понятие е икоуниреномически решаващото по отношение на първото).
Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата ексомонада.
Значим частен случай на двустепенната икоуниреномическа ексомонада е икоуниреномическият ексобитерион, състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномически ексоинтерион (вътрешно икоуниреномическо ексопонятие, което
е първично и определящо) и икоуниреномически ексоекстерион (външно икоуниреномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо). Разновидности
на икоуниреномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икоуниреномическата ексомонада) са (а) икоуниреномическият
ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномическа ценност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и икоуниреномическа феност, (б) икоуниреномическият ексоспецифат, състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномически контив и икоуниреномически
актив, (в) икоуниреномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи
си икоуниреномически субстат и икоуниреномически запас. В този контекст
икоуниреномическата ценност, икоуниреномическият контив и икоуниреномическият субстат са икоуниреномически ексоинтериони, които в своята съвкупност образуват икоуниреномическият ексоинтериорат, а икоуниреномическата феност, икоуниреномическият актив и икоуниреномическият запас са
икоуниреномически ексоекстериони, които в своята съвкупност образуват
икоуниреномическият ексоекстериорат. От своя страна, икоуниреномическият ексодиспозат, икоуниреномическият ексоспецифат и икоуниреномическият
ексосустат са икоуниреномически ексобитериони, които в своята съвкупност
образуват икоуниреномическият ексобитериорат. Двустепенната икоуниреномическа ексомонада е съставна част на двустепенната икоуниреномическа
ексодуада, на двустепенната икоуниреномическа ексотриада и на двустепенната икоуниреномическата ексомултиада, както и на тристепенната икоуниреномическа ексомонада и на многостепенната икоуниреномическа ексомонада. Според броя на едносъставните ексопонятия (ценност, феност, контив,
актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната
икоуниреномическа ексомонада, се разграничават едносъставна двустепенна
икоуниреномическа ексомонада* (one-complex two-stage ecounirenomic exomonad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа ексомонада* (twocomplex two-stage ecounirenomic exomonad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа ексомонада* (tree-complex two-stage ecounirenomic exomonad)
и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа ексомонада
обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа
ексомонада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (twostage ecounirenomic exomultiad) (*) – двустепенна икономическа ексомултиада
и двустепенна икотехномическа ексомултиада взети заедно в тяхното цялостно единство; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икоуниреномическа мултиада; обединение (вж. икоуниреномическо
обединение) от повече от три двустепенни икоуниреномически ексомонади, където от своя страна всяка икоуниреномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две икоуниреномически ексопонятия, между които са
установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата ексомултиада.
Двустепенната икоуниреномическа ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икоуниреномически ексомултиади) от икоуниреномически ексопонятия, вътре
между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са
установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Също
така, между двете многоравнищни съвкупности от ексопонятия (между двете
едностепенни икоуниреномически ексомултиади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на
двете степени на ексомултиадата (те са определени от двете степени на повечето от три изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на повечето от три
равнища на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от три равнища на ексомултиадата. Двустепенната икоуниреномическа ексомултиада е съставна част на тристепенната икоуниреномическа
ексотриада и на многостепенната икоуниреномическа ексотриада. Според
броя на едносъставните ексопонятия (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), от които са съставени елементите на двустепенната икоуниреномическа ексомултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икоуниреномическа
ексомултиада*
(one-complex
two-stage
ecounirenomic
exomultiad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа ексомултиада*
(two-complex two-stage ecounirenomic exomultiad), трисъставна двустепенна
икоуниреномическа ексомултиада* (tree-complex two-stage ecounirenomic
exomultiad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа
ексомултиада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа ексомултиада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (two-stage
ecounirenomic exotriad) (*) – двустепенна икономическа ексотриада и двустепенна икотехномическа ексотриада взети заедно в тяхното цялостно единство; операционален начин за означаване (на изразяване) на двустепенната икоуниреномическа триада; обединение (вж. икоуниреномическо обединение) от
три двустепенни икоуниреномически ексомонади, където от своя страна всяка
икоуниреномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от две
икоуниреномически ексопонятия, между които са установени отношения на
определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическа223
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та ексотриада. Двустепенната икоуниреномическа ексотриада е триравнищен
диалектически формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икоуниреномически ексотриади) от икоуниреномически ексопонятия, вътре между
които ексопонятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Също така,
между двете триравнищни тройки от ексопонятия (между двете едностепенни
икоуниреномически ексотриади) като цяло отново са установени отношения
на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете степени на
ексотриадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и трите равнища на ексотридата. Примери
за двустепенна икоуниреномическа ексотриада са икоуниреномическият ексотристратификат и ексоикоуниреномическият реалититат. Двустепенната
икоуниреномическа ексотриада е съставна част на двустепенната икоуниреномическа ексомултиада, както и на тристепенната икоуниреномическа
ексотриада и на многостепенната икоуниреномическа ексотриада. Според
броя на едносъставните понятия (ценностност, феност, контив, актив, субстат
и запас), от които са съставени елементите на двустепенната
икоуниреномическа ексотриада, се разграничават едносъставна двустепенна
икоуниреномическа ексотриада* (one-complex two-stage ecounirenomic
exotriad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа ексотриада* (twocomplex two-stage ecounirenomic exotriad), трисъставна двустепенна
икоуниреномическа ексотриада* (tree-complex two-stage ecounirenomic
exotriad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа
ексотриада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна
икоуниреномическа ексотриада.
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (two-stage ecounirenomic monad) (*) – двустепенна икономическа монада и двустепенна икотехномическа монада взети заедно в тяхното цялостно единство [в границите
на икоуниреномиката те образуват вид икоуниреномически диспозат*
(ecounirenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
си както икоуниреномическо явление към икоуниреномическа същност]; икоуниреномическа монада (едноравнищен диалектически формат), състояща се от
две икоуниреномически понятия* (ecounirenomic concepts /conceptions/) (вж.
икономическо понятие) (първо и второ), между които има отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж. външно и вътрешно в икономи-
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ката.) (първото понятие е икоуниреномически определящото по отношение на
второто, а второто понятие е икоуниреномически решаващото по отношение
на първото). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата
монада. Значим частен случай на двустепенната икоуниреномическа монада е
икоуниреномическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномически интерион (вътрешно икоуниреномическо понятие, което е първично и определящо) и икоуниреномически екстерион (външно икоуниреномическо понятие, което е вторично и решаващо). Разновидности на икоуниреномическия битерион (битерионни двустепенни подразновидности на икоуниреномическата монада) са (а) икоуниреномическият диспозат (приемащ формата
на икоуниреномически диспозификат), състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномическа същност и икоуниреномическо явление, (б) икоуниреномическият специфат (приемащ формата на икоуниреномически спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, (в) икоуниреномическият сустат (приемащ формата на икоуниреномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта. В този контекст икоуниреномическата същност, икоуниреномическото съдържание и икоуниреномическата субстанция са икоуниреномически интериони, които в своята съвкупност образуват икоуниреномическият интериорат, а икоуниреномическото явление, икоуниреномическата форма и икоуниреномическата суперстанта
са икоуниреномически екстериони, които в своята съвкупност образуват икоуниреномическият екстериорат. От своя страна, икоуниреномическият диспозат, икоуниреномическият специфат и икоуниреномическият сустат са икоуниреномически битериони, които в своята съвкупност образуват икоуниреномическият битериорат. Двустепенната икоуниреномическа монада е съставна
част на двустепенната икоуниреномическа дуада, на двустепенната икоуниреномическа триада и на двустепенната икоуниреномическата мултиада,
както и на тристепенната икоуниреномическа монада и на многостепенната
икоуниреномическа монада. Според броя на едносъставните понятия (същност,
явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени
елементите на двустепенната икоуниреномическа монада, се разграничават
едносъставна двустепенна икоуниреномическа монада* (one-complex twostage ecounirenomic monad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа
монада* (two-complex two-stage ecounirenomic monad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа монада* (tree-complex two-stage ecounirenomic monad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа мона225
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа
монада. Вж. външно и вътрешно в икономиката.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage ecounirenomic monad) (ки) – във:
двустепенна икоуниреномическа монада;
диспецифититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически диспецифитит);
диспозатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически диспозат);
дисустифититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически есфеноформат);
конатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически конат);
констиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически констиат);
конституатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически конституат);
конститутиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически конститутиат);
констификантна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически констификант);
контиатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически контиат);
конфикантна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически конфикант);
реалитатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически реалитат);
реалитититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически реалититит);
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специсустифититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически специсустифитит);
специфатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически специфат);
сусенсатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сусенсат);
сусенститна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сусенстит);
сустатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустат);
сустратитна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустратит);
сустратна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустрат);
тристратифититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (two-stage
ecounirenomic multiad) (*) – двустепенна икономическа мултиада и двустепенна икотехномическа мултиада взети заедно в тяхното цялостно единство
[в границите на икоуниреномиката те образуват вид икоуниреномически диспозат* (ecounirenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят
помежду си както икоуниреномическо явление към икоуниреномическа същност]; обединение (вж. икоуниреномическо обединение) от повече от три
двустепенни икоуниреномически монади, където от своя страна всяка икоуниреномическа монада е едноравнищен диалектически формат от две икоуниреномически понятия* (ecounirenomic concepts /conceptions/), между които са
установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата мултиада. Двустепенната икоуниреномическа
мултиада е многоравнищен диалектически формат от две многоравнищни съвкупности (от две едностепенни икоуниреномически мултиади) от икоуниреномически понятия, вътре между които понятия във всяка многовнищна съвкупност поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в
икоуниреномиката. Също така, между двете многоравнищни съвкупности от
понятия (между двете едностепенни икоуниреномически мултиади) като цяло
отново са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреноми227
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1)
по отношение на двете степени на мултиадата (те са определени от двете степени на повечето от три изграждащи я монади), (2) по отношение на повечето
от три равнища на мултиадата и (3) по отношение едновременно на двете степени и повечето от три равнища на мултиадата. Двустепенната икоуниреномическа мултиада е съставна част на тристепенната икоуниреномическа триада
и на многостепенната икоуниреномическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени елементите на двустепенната икоуниреномическа
мултиада, се разграничават едносъставна двустепенна икоуниреномическа
мултиада* (one-complex two-stage ecounirenomic multiad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа мултиада* (two-complex two-stage ecounirenomic multiad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа мултиада*
(tree-complex two-stage ecounirenomic multiad) и т.н. Ако не е указано друго,
под двустепенна икоуниреномическа мултиада обикновено се подразбира
едносъставната двустепенна икоуниреномическа мултиада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage
ecounirenomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икоуниреномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото
като икоуниреномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото
като икоуниреномически конституфикат);
контитататна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото като
икоуниреномически контитатат);
контификатна двустепенна икоуниреномическа мултиада (същото като
икоуниреномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (two-stage ecounirenomic triad) (*) – двустепенна икономическа триада и двустепенна икотехномическа триада взети заедно в тяхното цялостно единство [в границите на
икоуниреномиката те образуват вид икоуниреномически диспозат*
(ecounirenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
си както икоуниреномическо явление към икоуниреномическа същност]; обединение (вж. икоуниреномическо обединение) от три двустепенни икоуниреномически монади, където от своя страна всяка икоуниреномическа монада е
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(ecounirenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Представлява една от разновидностите на икоуниреномическата триада. Двустепенната икоуниреномическа триада е триравнищен диалектически формат от две триравнищни тройки (от две едностепенни икоуниреномически триади) от икоуниреномически
понятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно
също са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Също така, между двете триравнищни тройки от понятия (между двете
едностепенни икоуниреномически триади) като цяло отново са установени отношения на определящо и решаващо в икоуниреномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на двете
степени на триадата (те са определени от двете степени на трите изграждащи я
монади), (2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение
едновременно на двете степени и трите равнища на тридата. Примери за двустепенна икоуниреномическа триада са икоуниреномическият тристратификат, икоуниреномическият реалититат. Двустепенната икоуниреномическа
триада е съставна част на двустепенната икоуниреномическа мултиада, както
и на тристепенната икоуниреномическа триада и на многостепенната икоуниреномическа триада. Според броя на едносъставните понятия (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), от които са съставени
елементите на двустепенната икоуниреномическа триада, се разграничават
едносъставна двустепенна икоуниреномическа триада* (one-complex twostage ecounirenomic triad), двусъставна двустепенна икоуниреномическа
триада* (two-complex two-stage ecounirenomic triad), трисъставна двустепенна икоуниреномическа триада* (tree-complex two-stage ecounirenomic
triad) и т.н. Ако не е указано друго, под двустепенна икоуниреномическа триада обикновено се подразбира едносъставната двустепенна икоуниреномическа
триада.

ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА (two-stage ecounirenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икоуниреномическа триада;
тристратификатна двустепенна икоуниреномическа триада (същото
като икоуниреномически тристратификат).
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ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (twostage typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
диспецифититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически диспецифитит);
дисустифититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна типична икокореномическа монада
(същото като икокореномически есфеноформатит);
конатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически конат);
констиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически констиат);
конституатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически конституат);
конститутиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически конститутиат);
констификантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически констификант);
контиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически контиат);
конфикантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически конфикант);
реалитититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически реалититит);
специсустифититна двустепенна типична икокореномическа монада
(същото като икокореномически специсустифитит);
сусенститна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически сусенстит);
сустратитна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически сустратит);
тристратифититна двустепенна типична икокореномическа монада
(същото като икокореномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(two-stage typical ecocorenomic multiad) (ки) – във:
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конститутататна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конституфикат);
контитататна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контитатат);
контификатна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage
typical economic monad) (ки) – във:
диспецифититна двустепенна типична икономическа монада (същото
като икономически диспецифитит);
дисустифититна двустепенна типична икономическа монада (същото
като икономически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икономическа монада (същото
като икономически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна типична икономическа монада (същото
като икономически есфеноформатит);
конатна двустепенна типична икономическа монада (същото като типичен икономически конат);
констиатна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически констиат);
конституатна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически конституат);
конститутиатна двустепенна типична икономическа монада (същото
като типичен икономически конститутиат);
констификантна двустепенна типична икономическа монада (същото
като типичен икономически констификант);
контиатна двустепенна типична икономическа монада (същото като типичен икономически контиат);
конфикантна двустепенна типична икономическа монада (същото като
типичен икономически конфикант);
реалитититна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически реалититит);
специсустифититна двустепенна типична икономическа монада (същото
като икономически специсустифитит);
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сусенститна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически сусенстит);
сустратитна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически сустратит);
тристратифититна двустепенна типична икономическа монада (същото като икономически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (two-stage
typical economic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икономическа мултиада (същото като типичен икономически конститутатат);
конституфикатна двустепенна типична икономическа мултиада (същото като типичен икономически конституфикат);
контитататна двустепенна типична икономическа мултиада (същото
като типичен икономически контитатат);
контификатна двустепенна типична икономическа мултиада (същото
като типичен икономически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (two-stage
typical ecorenomic monad) (ки) – във:
диспецифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически диспецифитит);
дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически есфеноформатит);
конатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конат);
констиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически констиат);
конституатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конституат);
конститутиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически конститутиат);
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констификантна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически констификант);
контиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически контиат);
конфикантна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически конфикант);
реалитититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически реалититит);
специсустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически специсустифитит);
сусенститна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сусенстит);
сустратитна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сустратит);
тристратифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (twostage typical ecorenomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конституфикат);
контитататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контитатат);
контификатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контификат).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (twostage typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
диспецифититна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически диспецифитит);
дисустифититна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически дисустифитит);
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есфеноформатитна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически есфеноформатит);
конатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически конат);
констиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически констиат);
конституатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като типичен икотехномически конституат);
конститутиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като типичен икотехномически конститутиат);
констификантна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като типичен икотехномически констификант);
контиатна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като
типичен икотехномически контиат);
конфикантна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като типичен икотехномически конфикант);
реалитититна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като икотехномически реалититит);
специсустифититна двустепенна типична икотехномическа монада
(същото като икотехномически специсустифитит);
сусенститна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенстит);
сустратитна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като икотехномически сустратит);
тристратифититна двустепенна типична икотехномическа монада
(същото като икотехномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (twostage typical ecotechnomic multiad) (ки) – във:
конститутататна двустепенна типична икотехномическа мултиада
(същото като типичен икотехномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна типична икотехномическа мултиада
(същото като типичен икотехномически конституфикат);
контитататна двустепенна типична икотехномическа мултиада (същото като типичен икотехномически контитатат);
контификатна двустепенна типична икотехномическа мултиада (същото като типичен икотехномически контификат).
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ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (twostage typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
диспецифититна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически диспецифитит);
дисустифититна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна типична икоуниреномическа монада
(същото като икоуниреномически есфеноформатит);
конатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като
типичен икоуниреномически конат);
констиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически констиат);
конституатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически конституат);
конститутиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически конститутиат);
констификантна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически констификант);
контиатна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото като типичен икоуниреномически контиат);
конфикантна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като типичен икоуниреномически конфикант);
реалитититна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически реалититит);
специсустифититна двустепенна типична икоуниреномическа монада
(същото като икоуниреномически специсустифитит);
сусенститна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически сусенстит);
сустратитна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически сустратит);
тристратифититна двустепенна типична икоуниреномическа монада
(същото като икоуниреномически тристратифитит).
ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА
(two-stage typical ecounirenomic multiad) (ки) – във:
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конститутататна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически конститутатат);
конституфикатна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада
(същото като типичен икоуниреномически конституфикат);
контитататна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада (същото като типичен икоуниреномически контитатат);
контификатна двустепенна типична икоуниреномическа мултиада (същото като типичен икоуниреномически контификат).
ДВУСТЕПЕННО МИТО (two-tier tariffs) (в межд.) – мито (в межд.), което
съдържа елементи на нетарифни ограничения (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (two-value economic
growth) (в общото икономическо равновесие, в икономиката на благосъстоянието и в икономическото производство) (*) – двуингредиентен икономически растеж* (two-ingrediental economic growth) (вж. икономически растеж), протичащ в условията на стойностен прогрес; нарастване на обемите
на икономическите стойности (на стойностното икономическо богатство)
(по-специално на общата икономическа стойност) на възпроизводствените
икономически запаси (в т.ч. и икономически продукти и икономически фактори) при две икономически единици, от които (по предположение) се състои националната икономическа система в обществен обхват (растеж на два вида
стойност, всяка една от които се отличава със собствена стойностна измерителна единица) (вж. ингредиентна общностна икономическа обхватност).
Отчита се по отношение на определена независима променлива, към която се
идентифицира икономическият процес, реализиращ двустойностния икономически растеж. В случай че независимата променлива е времето, е налице времеви двустойностен икономически растеж* (temporal two-value economic
growth). Ако тя не е времето, тогава е налице невремеви двустойностен икономически растеж* (non-temporal two-value economic growth). Когато не е
посочено друго, под двустойностен икономически растеж обикновено се подразбира времевият двустойностен икономически растеж. В по-широк аспект
под двустойностен икономически растеж се схваща всяка промяна на обема на
икономическата стойност (на стойностното икономическо богатство). Тогава
се разграничават положителен двустойностен икономически растеж*
(positive two-value economic growth) – когато има нарастване на стойността,
отрицателен двустойностен икономически растеж* (negative two-value
economic growth) – когато има намаляване на стойността, и нулев двустойностен икономически растеж* (zero two-value economic growth) – когато
няма промяна в обема на стойността. Ако не е посочено друго, под двустойностен икономически растеж обикновено се подразбира положителният
двустойностен икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
двустойностен микроикономически растеж* (two-value microeconomic
growth),
двустойностен
мезоикономически
растеж*
(two-value
mesoeconomic growth) и двустойностен макроикономически растеж* (value
microeconomic growth). Според ингредиентната икономическа реализиуемост
се разграничават фактически двустойностен икономически растеж*
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(factual two-value economic growth), прогнозен двустойностен икономически
растеж* (prognostic two-value economic growth), планиран двустойностен
икономически растеж* (planned two-value economic growth.
Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават стойностнодвустойностен икономически растеж* (value-two-value economic growth),
натурално-двустойностен икономически растеж* (naturally-two-value
economic growth), специфичeно-двустойностен икономически растеж*
(specificly-two-value economic growth), трудово-изразен двустойностен икономически растеж* (labourly-expressed two-value economic growth), паричноизразен двустойностен икономически растеж* (monetarly-expressed twovalue economic growth), ликвидно-изразен двустойностен икономически
растеж* (liquidly-expressed two-value economic growth), реално-изразен двустойностен икономически растеж* (really-expressed two-value economic
growth), номинално-изразен двустойностен икономически растеж*
(nominally-expressed two-value economic growth) и т.н.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост: се разграничанат възпроизводствен двустойностен икономически растеж* (reproductional two-value economic growth), производствен двустойностен икономически растеж* (production two-value economic growth), разменен двустойностен икономически растеж* (exchange two-value economic growth),
разпределителен (distributional), потребителен двустойностен икономически растеж* (consumption two-value economic growth), стопанствен двустойностен икономически растеж* (protoeconomizing two-value economic
growth), следпроизводствен двустойностен икономически растеж* (postproduction two-value economic growth), предипотребителен двустойностен
икономически растеж* (before-consumption two-value economic growth), посреднически двустойностен икономически растеж* (intermediationary twovalue economic growth), бизнес двустойностен икономически растеж*
(business two-value economic growth), алокативен двустойностен икономически растеж* (allocative two-value economic growth) и други. Ако не е посочено друго, под двустойностен икономически растеж обикновено се подразбира производственият двустойностен икономически растеж.
Според икономическото отношение се разграничанват продуктоводвустойностен икономически растеж* (productly-two-value economic
growth) и факторово-двустойностен икономически растеж* (factorly-twovalue economic growth). Ако не е посочено друго, под двустойностен икономи2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж обикновено се подразбира двупродуктово-стойностният икономически растеж.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двустойностен икономически растеж се конституират още и съответстващите
на последния понятия за двустойностен консуматорски растеж* (two-value
consumptionary growth), двустойностен стопански растеж (two-value
protoeconomic growth), двустойностен пазарно-икономически растеж*
(two-value marketly-economic growth) и двустойностен финансово-пазарноикономически растеж* (two-value financially-marketly-economic growth). Общо за всички тях е понятието за двустойностен поддържащ растеж* (twovalue sustenance /sustaining/ growth) (за двустойностен растеж при поддържането).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-value economic
growth) (ки) – във:
двустойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.);
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.);
нулев
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
отрицателен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
положителен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);

3

239

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
продуктово-двустойностен икономически растеж.
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНОПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (two-value economic growth in materially-productly-intensive materiallyrealized value) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНОПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
СТОЙНОСТ (two-value economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized value) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНОПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (two-value economic growth in materiallyproductly-intensive immaterially-realized value according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
СТОЙНОСТ (two-value economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value) (ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (two-value economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value according to Ribchinski) (ки) –
във:
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериално-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктовоинтензивна материално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (two-value economic growth in immaterially-productly-intensive
immaterially-realized value) (ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
ДВУСТРАНЕН АРБИТРАЖ (bilateral arbitrage) (ки) – във:
двустранен валутен арбитраж (в межд.).
ДВУСТРАНЕН ВАЛУТЕН АРБИТРАЖ (bilateral foreign-exchange arbitrage,
bilateral arbitrage in foreign exchange market) (в межд.) – валутен арбитраж (в
межд.), при който арбитражистът купува чуждестранна валута (в межд.) при
по-нисък валутен курс (в межд.) на един валутен пазар (в межд.) и я продава
при по-висок курс на друг пазар.
ДВУСТРАНЕН ВАЛУТЕН КУРС (bilateral exchange rate) (ки) – във:
двустранен максимален валутен курс (в межд.);
двустранен минимален валутен курс (в межд.);
двустранен централен валутен курс (в межд.);
клетка на двустранните валутни курсове (в межд.);
мрежа от двустранни валутни курсове (в межд.) (същото като решетка
от двустранни валутни курсове (в межд.));
решетка от двустранни валутни курсове (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТРАНЕН ДУОПОЛ* (bilateral duopoly) (в микр.), двустранен дуопсон
(в микр.), дуопсонно-ограничен дуопол (в микр.), напълно-неограничен
дуопол (в микр.), дуополно-ограничен дуопсон (в микр.), напълнонеограничен дуопсон (в микр.), – образувание на несъвършения пазар (в
микр.) [несъвършена пазарна структура (в микр.)], съставено от дуопол (в
микр.) и дуопсон (в микр.). Дуопсонът контролира пазара на даден производствен икономически фактор (или фактори), като търси и изкупува цялото му
количество или значителна част от него. Дуополът контролира пазара на даден
икономически продукт (или продукти), като предлага и продава цялото му количество или значителна част от него. Специфично за двустранния дуопол (за
двустранния олигопсон) е, че дуопсонът продава производствения фактор (или
фактори) само на дуопола.
ДВУСТРАНЕН ДУОПСОН* (bilateral duopsony) (в микр.) – същото като
двустранен дуопол (в микр.).
ДВУСТРАНЕН МАКСИМАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (bilateral maximum exchange rate) (в межд.) – определена от Европейската валутна система - ЕВС (в
межд.) максимална граница на движение на пазарния номинален валутен курс
(в межд.) на дадена страна членка на системата към друга страна, при което
централната банка (в макр.) на страната има правото, но не и задължението
да извършва валутна интервенция (в межд.) с цел регулиране на пазарния валутен курс (в межд.).
ДВУСТРАНЕН МИНИМАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (bilateral minimum
exchange rate) (в межд.) – определена от Европейската валутна система - ЕВС
(в межд.) минимална граница на движение на пазарния номинален валутен
курс (в межд.) на дадена страна членка на системата към друга страна, при което централната банка (в макр.) на страната има правото, но не и задължението да извършва валутна интервенция (в межд.) с цел регулиране на пазарния
валутен курс (в межд.).
ДВУСТРАНЕН МОНОПОЛ (bilateral monopoly) (в микр.), двустранен монопсон (в микр.), монопсонно-ограничен монопол (в микр.), напълнонеограничен монопол (в микр.), монополно-ограничен монопсон (в микр.),
напълно-неограничен монопсон (в микр.), – микроикономическа несъвършена пазарна структура [образувание на несъвършения пазар (в микр.)], при
която функционират две фирми, първата от които монопсонно придобива да7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ден производствен икономически фактор на факторовия пазар (в микр.) и го
продава само на втората фирма, а втората купува производствения фактор само от първата фирма и монополно продава своя продукт на продуктовия пазар
(в микр.). Първата фирма е монопсон (в микр.), а втората – монопол (в микр.).
Монопсонът контролира пазара на даден производствен иконовмически фактор (или фактори), като търси и изкупува цялото му количество или значителна част от него. Монополът контролира пазара на даден икономически продукт
(или продукти), като предлага и продава цялото му (им) количество или значителна част от него. Във взаимоотношенията помежду им нито монопсонната
фирма може да се прояви като монопол, тъй като продава производствения
фактор само на един купувач – на монопола (предполага се, че монополът
продава на много клиенти), нито монополната фирма може да се прояви като
монопсон, тъй като купува производствения фактор само от една фирма – от
монопсона (предполага се, че монопсонът купува от много доставчици).
ДВУСТРАНЕН МОНОПОЛ (bilateral monopoly) (ки) – във:
двустранен монопол (в микр.);
крива на сделките на двустранния монопол (в микр.);
реална област на сделките на двустранния монопол (в микр.) (същото като крива на сделките на двустранния монопол (в микр.)).
ДВУСТРАНЕН МОНОПСОН (bilateral monopsony) (в микр.) – същото като
двустранен монопол (в микр.).
ДВУСТРАНЕН ОЛИГОПОЛ (bilateral oligopoly) (в микр.), двустранен олигопсон (в микр.), олигопсонно-ограничен олигопол (в микр.), напълнонеограничен олигопол (в микр.), олигополно-ограничен олигопсон (в
микр.), напълно-неограничен олигопсон (в микр.), – образувание на несъвършения пазар (в микр.) [несъвършена пазарна структура (в микр.)], съставено от олигопол (в микр.) и олигопсон (в микр.). Олигопсонът контролира пазара на даден производствен икономически фактор (или фактори), като търси
и изкупува цялото му количество или значителна част от него. Олигополът
контролира пазара на даден икономически продукт (или продукти), като предлага и продава цялото му количество или значителна част от него. Специфично за двустранния олигопол (за двустранния олигопсон) е, че олигопсонът
продава производствения фактор (или фактори) само на олигопола.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТРАНЕН ОЛИГОПСОН (bilateral oligopsony) (в микр.) – същото като
двустранен олигопол (в микр.).
ДВУСТРАНЕН ПЛУРОПОЛ* (bilateral pluropoly) (в микр.), двустранен
плуропсон (в микр.), плуропсонно-ограничен плуропол (в микр.), плурополно-ограничен плуропсон (в микр.), напълно-неограничен плуропол (в
микр.), напълно-неограничен плуропсон (в микр.), (*) – едновременното
съчетание на плуропол (в микр.) и плуропсон (в микр.). Отговаря на едновременното съчетание на съвършена икономическа конкуренция на продуктовия
пазар (в микр.) и факторовия пазар (в микр.).
ДВУСТРАНЕН ПЛУРОПСОН* (bilateral pluropsony) (в микр.) – същото като
двустранен плуропол (в микр.).
ДВУСТРАНЕН ЦЕНТРАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (bilateral central exchange
rate) (в межд.) – двустранен валутен курс (bilateral exchange rate) (в межд.) на
дадена страна, определен от паритета на покупателните сили (в межд.) с
другата страна.
ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ* (two-sided fiscal expansion) (в
макр.) – същото като експанзионистична двустранна бюджетна политика (в
макр.).
ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (two-sided fiscal policy) (в
макр.), двустранно бюджетно регулиране (в макр.), двустранно бюджетно
комбиниране (в макр.), (*) – бюджетна политика (в макр.), която се осъществява двустранно: чрез прилагането съвместно на данъчна политика (в макр.)
и на политика на правителствените разходи (в макр.). Същото е като комбинирана бюджетна политика (в макр.). Представлява разновидност на бюджетната политика (в макр.) изобщо. Нейни типове са (1) антинеутралната
двустранна бюджетна политика (в макр.), в т.ч. експанзионистичната двустранна бюджетна политика (в макр.) и рестриктивната двустранна бюджетна политика (в макр.), и (2) неутралната двустранна бюджетна политика (в макр.). Проявява се в два основни вида: като еднотипна двустранна
бюджетна политика (в макр.) и като разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.).
ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (two-sided fiscal policy) (ки) –
във:
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
антинеуталноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика
(същото като антинеуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.));
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
антинеутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
двустранна бюджетна политика (в макр.);
еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.) (същото като експанзионистичноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.));
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
неуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
неуталноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.) (същото като неуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.));
неутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.).
ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА РЕСТРИКЦИЯ* (two-sided fiscal restriction)
(в макр.) – същото като рестриктивна двустранна бюджетна политика (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (biform expansion) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.);
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.);
двупосочно-двустранна парична експанзия (в межд.);
двустранна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като експанзионистична двустранна бюджетна политика (в макр.));
двустранна макроикономическа експанзия (в межд.) (същото като експанзионистична двустранна макроикономическа политика (в межд.));
двустранна парична експанзия (в межд.);
еднопосочно-двустранна парична експанзия (в межд.).
ДВУСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (two-sided economic connection), задържаща икономическа връзка, запазваща/ икономическа връзка,
– вж. холономна икономическа система.
ДВУСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (bilateral economic foworth) (ки) – във:
двустранни икономически фоценности;
двутипови двустранни икономически фоценности;
еднотипови двустранни икономически фоценности;
полезностни двустранни икономически фоценности;
стойностни двустранни икономически фоценности.
ДВУСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (bilateral economic worth)
(*) – икономическа ценност WLL(y) = {OW(y)}LL на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се състои от ситуирани едновременно в
две възпроизводствени фази икономически фоценности, наречени двустранни
икономически фоценности {OW(y)}LL (вж. възпроизводствени икономически
фази и ценностна икономическа латералност). Според ингредиентната икономическа възпроизводственост към едностранната ценност се числят (1)
стопанствената икономическа ценност
WZ(y) = {OWZ(y)},
където OWZ(y) е стопанствената икономическа фоценност [същото като ценност на стопанствения икономически запас W(yz) = {OW(yz)}, където OW(yz)
е фоценността на стопанствения икономически запас] – когато икономичес11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият запас е ситуиран в икономическото стопансване като вид възпроизводствена икономическа конфигурация, която обхваща икономическото проиводство и икономическото потребление, (2) други двустранни ценности, които се отнасят до икономическото следпроизводство, икономическото посредничество, икономическия бизнес, икономическата алокация и т.н.
Според ценностната икономическа типовост разновидности на двустранната ценност са (1) еднотиповата двустранна икономическа ценност
WLLX(y) = {OW(y)}LLX
[когато е съставена от еднотипови двустранни икономически ценности
{OW(y)}LLX] [в т.ч. стойностната двустранна икономическа ценност WLLV(y)
= {OWV(y)}LL (когато е съставена само от стойностни двустранни икономически фоценности {OWV(y)}LL, т.е. само от икономически стойности) и полезностната двустранна икономическа ценност WLLU(y) = {OWU (y)}LL (когато е
съставена само от полезностни двустранни икономически фоценности
{OWU(y)}LL, т.е. само от икономически полезности)] и (2) двутиповата двустранна икономическа ценност
WLLY(y) = {OW(y)}LLY
[когато е съставена от двутипови двустранни икономически ценности
{OW(y)}LLY, т.е. едновременно от икономически стойности и полезности].
Според ценностната икономическа пълнота нейни разновидности са (1)
двустранната сингуларна икономическа ценност* (bilateral singular
economic worth) WSLL(y) = {OWS(y)}LL – когато се състои от двустраннни сингуларностни икономически фоценности* (bilateral singularitical economic
foworths) {OWS(y)}LL и (2) двустранната дуална икономическа ценност* (bilateral dual economic worth) WDLL(y) = {OWD(y)}LL– когато се състои от двуостраннни дуалностни икономически фоценности* (bilateral dualitical economic
foworthr) {OWV(y)}LL.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
двустранна трудова икономическа ценност* (bilateral labour economic worth)
LWLl(y) и (2) двустранна физическа икономическа ценност* (bilateral
physical economic worth) HWLl (y). Ако не е посочено друго, под двустранна
икономическа ценност обикновено се подразбира двустранната трудова икономическа ценност. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална двустранна икономическа ценност* (individual bilateral economic worth) WLl(I)(y), фирмена двустранна
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа ценност* (firm bilateral economic worth) WLl(F)(y), обществена
двустранна икономическа ценност* (social bilateral economic worth) WLl(S)(y)
и т.н. Двустранната икономическа ценност е общо понятие за индивидуалната,
фирмената, обществената и т.н. двустранна икономическа ценност, така че
WLl(y) .= WLl(I)(y), WLl(F)(y), WLl(S)(y) и т.н.
Ако не е посочено друго, под двустранна икономическа ценност обикновено се
подрацбира индивидуалната едностранна икономическа ценност.
Според икономическата съотносителност нейни разновидности са абсолютната двустранна икономическа ценност* (absolute bilateral economic
worth) WLl(A)(y) и относителната двустранна икономическа ценност*
(relative bilateral economic worth) WLl(R)(y). Двустранната икономическа ценност е общо понятие за абсолютната и относителната двустранна икономическа ценност, така че WLl(y) = WLl(A)(y), WLl(R)(y). Ако не е посочено друго, под
двустранна икономическа ценност обикновено се подразбира абсолютната
двустранна икономическа ценност. Според икономическото отношение се
разграничават двустранна ценност на икономическия продукт* (bilateral
worth of the economic product) WLl(q) и двустранна ценност на икономическия фактор* (bilateral worth of the economic factor) WLl(x). Те са разновидности
на двустранна ценност на икономическия фозапас* (bilateral worth of the
economic fo-stock) WLl(oy). Двустранната икономическа ценност е общо понятие за двустранната ценност на икономическия продукт и на икономическия
фактор, така че WLl(y) = WLl(q), WLl(x). Според ингредиентната икономическа
мащабност се разграничават двустранна обща икономическа ценност* (bilateral total economic worth) TWLl(y), двустранна средна икономическа ценност* (bilateral average economic worth) AWLl(y) и двустранна пределна икономическа ценност* (bilateral marginal economic worth) MWLl(y)c. Двустранната икономическа ценност е общо понятие за двустранната обща, двустранната
средна и двустранната пределна икономическа ценност, така че
WLl(y) .= TWLl(y), AWLl(y), MWLl(y).
Ако не е посочено друго, под двустранна икономическа ценност обикновено се
подрацбира двустранната обща икономическа ценност.
ДВУСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (bilateral economic worth)
(ки) – във:
двустранна икономическа ценност;
двутипова двустранна икономическа ценност;
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипова двустранна икономическа ценност;
полезностна двустранна икономическа ценност;
стойностна двустранна икономическа ценност.
ДВУСТРАННА КРЪСТОСАНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВАТА
ЦЕНА ПРИ ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ* (two-way cross product
price elasticity in product differentiation) (в микр.) – кръстосана еластичност на
продуктовата цена при продуктова диференциация (в микр.), при която цената на даден диференциран продукт (в микр.) се променя в определена степен
както при понижаване, така и при повишаване на цената на друг диференциран
продукт от същата продуктова група (в микр.).
ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПАНЗИЯ* (two-sided
macroeconomic expansion) (в межд.) – същото като експанзионистична двустранна макроикономическа политика (в межд.).
ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (two-sided
macroeconomic policy) (в межд.), двустранно макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – макроикономическа политика (в макр.), която се осъществява двустранно чрез прилагането съвместно на две форми на макроикономически политики (в макр.); едновременно (или комбинирано) осъществяване на
две макроикономически политики. Обичайно те са измежду бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.). Затова форми на двустранната макроикономическа политика
предимно са (1) бюджетно-паричната политика (в макр.) [същото като бюджетно-парично комбиниране (в макр.)], (2) бюджетно-валутнокурсовата
политика (в межд.) [същото като бюджетно-валутнокурсово комбиниране (в
межд.)] и (3) парично-валутнокурсовата политика (в межд.) [същото като
парично-валутнокурсово комбиниране (в межд.)]. Двустранната макроикономическа политика е разновидност на макроикономическата политика изобщо
[в частност на комбинираната макроикономическа политика (в межд.)] и е
подсистема на многостранната макроикономическа политика (в межд.).
Нейни типове са (1) антинеутралната двустранна макроикономическа политика (в межд.), в т.ч. експанзионистичната двустранна макроикономическа
политика (в межд.) и рестриктивната двустранна макроикономическа политика (в межд.), и (2) неутралната двустранна макроикономическа политика
(в межд.). Проявява се в два основни вида: като еднотипна двустранна мак-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикономическа политика (в межд.) и като разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.).
ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (two-sided macroeconomic policy) (ки) – във:
антинеуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
антинеутрална двустранна макроикономическа политика (в межд.);
двустранна макроикономическа политика (в межд.);
еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистична двустранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна двустранна макроикономическа политика
(в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
монотоннодвустранна макроикономическа политика (в межд.);
неуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неуталноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
неутрална двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.).
ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РЕСТРИКЦИЯ* (two-sided
macroeconomic restriction) (в межд.) – същото като рестриктивна двустранна
макроикономическа политика (в межд.).
ДВУСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ* (biform monetary expansion) (в
межд.) – парична експанзия (в макр.) [същото като експанзионистична парична
политика (в макр.)], която се извършва чрез изменения едновременно във
вътрешния кредит (в межд.) и в официалните валутни резерви (в межд.) на
централната банка (в макр.).
ДВУСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (biform monetary expansion) (ки) –
във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.);
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.);
двупосочно-двустранна парична експанзия (в межд.);
еднопосочно-двустранна парична експанзия (в межд.);
еднопосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.).
ДВУСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ* (biform monetary restriction) (в
межд.) – парична рестрикция (в макр.) [същото като рестриктивна парична
политика (в макр.)], която се извършва чрез изменения едновременно във
вътрешния кредит (в межд.) и в официалните валутни резерви (в межд.) на
централната банка (в межд.).
ДВУСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (biform monetary restriction) (ки)
– във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двупосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.);
двустранна парична рестрикция (в межд.).
ДВУСТРАННА ПОЛИТИКА (two-sided fiscal policy) (ки) – във:
антинеуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
антинеуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
антинеутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
антинеутрална двустранна макроикономическа политика (в межд.);
двустранна бюджетна политика (в макр.);
двустранна макроикономическа политика (в межд.);
еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистична двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична двустранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноеднотипна двустранна макроикономическа политика
(в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
монотоннодвустранна макроикономическа политика (в межд.);
неуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
неуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неуталноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
неутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
неутрална двустранна макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.).
ДВУСТРАННА РЕСТРИКЦИЯ (biform restriction) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
двупосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.);
двустранна макроикономическа рестрикция (в межд.) (същото като рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
двустранна парична рестрикция (в межд.);
еднопосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.);
двустранна бюджетна рестрикция (същото като рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ* (bilateral economic
fo-worths) (*) – група от икономически фоценности {OW(y)}LL, ситуирани
едновременно в две възпроизводствени фази (вж. възпроизводствени икономически фази и ценностна икономическа латералност); елементарни (първични)
съставки, от които се формира двустранната икономическа ценност WLL(y).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост към тях се числи
стопанствената икономическа фоценност {OWZ(y)}.
ДВУСТРАННИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ФУРИЕ, Ж. (two-sided Fourier
transformations) – вж. трансформации на Ж. Фурие.
ДВУСТРАННО БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ* (two-sided fiscal
combination) (в макр.) – същото като двустранна бюджетна политика (в
макр.).
ДВУСТРАННО БЮДЖЕТНО РЕГУЛИРАНЕ* (two-sided fiscal regulation)
(в макр.) – същото като двустранна бюджетна политика (в макр.).
ДВУСТРАННО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЛАПЛАС, П.*
(Laplace′s bilateral economic mapping) – вж. синтезиране на линейна оптимална
стохастична икономическа система.
ДВУСТРАННО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (two-sided economic
modulation) (ки) – във:
двустранно широчинно-импулсно икономическо модулиране.
ДВУСТРАННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАПЛАС,
П.* (Laplaces two-sided economic transformation) – вж. преобразувание на П.
Лаплас в икономиката.
ДВУСТРАННО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (bilateral economic comparison) (ки) – във:
двустранно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
екстровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
екстроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
полезностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
стойностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУСТРАННО КОМБИНИРАНЕ (two-sided combination) (ки) – във:
двустранно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като двустранна
бюджетна политика (в макр.));
двустранно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като
двустранна макроикономическа политика (в межд.)).
ДВУСТРАННО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (two-sided
macroeconomic combination) (в межд.) – същото като двустранна макроикономическа политика (в межд.).
ДВУСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ (two-sided regulation) (ки) – във:
двустранно бюджетно регулиране (в макр.) (същото като двустранна бюджетна политика (в макр.)).
ДВУСТРАННО ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ
(bilateral totally-worth economic comparison) (ки) – във:
двустранно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУСТРАННО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (bilateral protoeconomizing economic comparison) (ки) – във:
двустранно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСТРАННО СТОПАНСТВЕНО ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]* (two-lateral
individual product protoeconomizing totally-worth economic comparison) – вж
ценностно икономическо сравнение.
ДВУСТРАННО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (bilateral worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
ДВУСТРАННО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (bilateral worth economic comparison) (ки) – във:
двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
еднотипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
екстровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
екстроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
полезностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
стойностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУСТРАННО ШИРОЧИННО-ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (two-sided wide-pulsively economic modulation – TWIEM) – вид
широчинно-импулсно икономическо модулиране, при който в резултат на импулсното икономическо модулиране се изместват и двата фронта на икономическия импулс.
ДВУСТРАННОСТ (two-sidedity) (кд) – във:
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна двустранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (two-sidedity of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които се използуват двете взаимодействуващи помежду си форми
на бюджетно-валутнокурсова политика (в макр.) [бюджетната политика (в
макр.) и валутнокурсовата политика (в макр.)].
ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА (two-sidedness of the fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.).
ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (twosidedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които се използуват двете взаимодействуващи помежду си форми на бюджетно-парична политика (в макр.) [бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в
макр.)].
ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (twosidedity of the fiscal-monetary policy) (ки) – във:
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (twosidedity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които се използуват две взаимодействуващи помежду си форми на макроикономическа политика (в макр.) [най-вече измежду бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)].
ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (twosidedity of the macroeconomic policy) (ки) – във:
двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна двустранност на макроикономическата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.).
ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (two-sidedity of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в
макр.), при които се използуват двете взаимодействуващи помежду си форми
на парично-валутнокурсова политика (в макр.) [паричната политика (в макр.)
и валутнокурсовата политика (в макр.)].
ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(two-sidedness of the monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика
межд.);
монотонна двустранност на парично-валутнокурсовата политика
межд.);
разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика
межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика
межд.);
сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика
межд.).

(в
(в
(в
(в
(в

ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (two-sidedity of the policy) (ки) – във:
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
еднотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна двустранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разнотипна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
разходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
ДВУСЪСТАВНА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite
dial economic worth) (ки) – във:
двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото като двусъставна проста икономическа ценност и като проста дуална икономическа ценност);
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като еднотипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-composite economic
worth) (*) – икономическа ценност WT(y) = {OW(y)}T на някакъв икономически
запас y (вж. икономически запаси), която се състои от две икономически фоценности (от две елементарни първични съставки) {OW(y)}T = {OW1(y),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------OW2(y)} (вж. ценностна икономическа съставност). Според ценностната
икономическа типовост нейни разновидности са еднотиповата и двутиповата
двусъставна ценност. (1) Еднотиповата двусъставна икономическа ценност
WTX(y) = {OW(y)}TX се състои от две еднотипови икономически фоценности
{OW(y)}TX = {OW1(y), OW2(y)}X. Ог своя страна, според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на последната са (а) стойностната
двусъставна икономическа ценност WTV(y) = {OWV(y)}T ={V(y)}T – когато тя се
състои от две стойностни икономически фоценности {OWV(y)}T = {OWV1(y),
OWV2(y)}, респ. от две икономически стойности {V(y)}T={V1(y), V2(y)}, и (б)
полезностната двусъставна икономическа ценност WTU(y) = {OWU(y)}T
={U(y)}T – когато тя се състои от две полезностни икономически фоценности
{OWU(y)}T = {OWU1(y), OU2(y)}, респ. от две икономически полезности
{U(y)}2={U1(y), U2(y)}; така че
WTX(y) = [WTV(y), WTU(y)] = [OWV(y)T, OWU(y)T] =
= [V(y)T, U(y)T] = [{V1(y), V2(y)}, {U1(y), U2(y)}].
(2) Двутиповата двусъставна икономическа ценност WTY(y) = {OW(y)}TY се
състои от две двутипови икономически фоценности {OW(y)}TY = {OW1(y),
OW2(y)}Y; така че
WTY(y) = {OWV(y), OWU(y)}T = {V(y), U(y)}T.
Валидна е и релацията
WT(y) = [WTX(y), WTY(y)] = [{OW(y)}TX, {OW(y)}TY].
Според ценностната икономическа структурност се разграничават двусъставна проста и сложна икономическа цeнност.
(1) Двусъставната проста икономическа ценност WFT(y) = {OW(y)}FT е
проста икономическа ценност WF(y), която се състои от две взаимно прости
икономически фоценности {OW(y)}FT и която не може да бъде декомпозирана
на други по-прости ценности. Тя може да бъде само двусъставна проста дуална икономическа ценност WDFT(y) = {OWD(y)}FT [която е същото като проста
дуална икономическа ценност WDF(y) = {OWD(y)}F], т.е. да се състои от две
взаимно прости дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FT. От своя
страна основна разновидност на последната е двутиповата проста дуална
икономическа ценност WDFTY(y) = {OWD(y)}FTY, която се състои от две взаимно
двутипови прости дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FTY. Ценността WDFTY(y) е съставена (а) от една дуалностна икономическа стойност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------VD(y)= OWDV(y) [т.е. от една стойностно-дуалностна икономическа фоценност OWDV(y)] и (б) от една дуалностна икономическа полезност UD(y)=
OWDU(y) [т.е. и от една полезностно-дуалностна икономическа фоценност
OWDU(y)], които образуват икономическа сдвоеност.
(2) Двусъставната сложна икономическа ценност WHT(y) = {OW(y)}HT е
сложна икономическа ценност WH(y), която се състои от две взаимно сложни
икономически фоценности {OW(y)}HT и която може да бъде декомпозирана на
други по-прости ценности. Тя може да бъде само двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност WSHT(y) = {OWS(y)}FT [която е разновидност на
сложната сингуларна икономическа ценност WSH(y) = {OWS(y)}H], т.е. да се
състои от две взаимно сложни сингуларностни икономически фоценности
{OW(y)}SHT. По определение WHT(y) е еднотипова двусъставна сложна сингуларностна ценност WSHTX(y) = {OWS(y)}HTX [което е разновидност на еднотиповата сложна сингуларностна ценност WSHX(y) = {OWS(y)}HX], т.е. се състои
от две взаимно еднотипови сложни сингуларонстни икономически фоценности {OWS(y)}HTX. Затова е съставена (а) или от две сингуларностни икономическа стойности {VS(y)}T = {OWSV(y)}T [т.е. или от две стойностниосингуларонстни икономически фоценности {OWSV(y)}T], (б) или от две сингуларонстни икономически полезности {US(y)}T = {OWSU(y)}T [т.е. или от две
полезностно-сингуларонстни икономически фоценности {OWSU(y)}T].
Според икономическото отношение разновидности на двусъставната
икономическа ценност са двусъставната ценност на икономическия продукт* (two-composite worth of the economic product) WT(q) и двусъставната
ценност на икономическия фактор* (two-composite worth of the economic
factor) WT(x). Ето защо WT(y) = WT(q), WT(x).
ДВУСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite economic
worth) (ки) – във:
двусъставна икономическа ценност;
двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото като двусъставна проста икономическа ценност и като проста дуална икономическа ценност);
двусъставна проста икономическа ценност;
двусъставна сложна икономическа ценност;двусъставна сложна сингуларна ценност (същото като двусъставна сложна икономическа ценност);
двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двутипова двусъставна икономическа ценност;
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна икономическа ценност;
еднотипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като еднотипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност);
полезностна двусъставна икономическа ценност;
полезностна еднотипова двусъставна икономическа ценност (същото като полезностна двусъставна икономическа ценност);
стойностна еднотипова двусъставна икономическа ценност (същото като стойностна двусъставна икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА ПОЛЕЗНОСТНО-ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite utility-dual economic worth) (ки) – във:
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ*
(two-composite simple dial economic worth) – същото като двусъставна проста
икономическа ценност и като проста дуална икономическа ценност.
ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ
(two-composite simple dual economic worth) (ки) – във:
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като еднотипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност);
еднотипова проста дуална икономическа ценност.
29

265

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twocomposite simple economic worth), двусъставна проста дуална икономическа
ценност, проста дуална икономическа ценност, (*) – проста икономическа
ценност WFT(y) = {OW(y)}FT на някакъв икономически запас y (вж. икономически запаси), която се състои от две взаимно прости икономически фоценности {OW(y)}FT и която не може да бъде декомпозирана на други по-прости
ценности. Тя може да бъде само двусъставна проста дуална икономическа
ценност WDFT(y) = {OWD(y)}FT [която е същото като проста дуална икономическа ценност WDF(y) = {OWD(y)}F], т.е. да се състои от две взаимно прости
дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FT. От своя страна основна
разновидност на последната е двутиповата проста дуална икономическа ценност WDFTY(y) = {OWD(y)}FTY, която се състои от две взаимно двутипови прости дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FTY. Ценността WDFTY(y) е
съставена (а) от една дуалностна икономическа стойност VD(y)= OWDV(y) [т.е.
от една стойностно-дуалностна икономическа фоценност OWDV(y)] и (б) от
една дуалностна икономическа полезност UD(y)= OWDU(y) [т.е. и от една полезностно-дуалностна икономическа фоценност OWDU(y)], които образуват
икономическа сдвоеност. Според икономическото отношение разновидности
на двусъставната проста икономическа ценност WFT(y) са двусъставната
проста ценност на икономическия продукт* (two-composite simple worth of
the economic product) WFT(q) и двусъставната проста ценност на икономическия фактор* (two-composite simple worth of the economic factor) WFT(x). Ето
защо WFT(y) = WFT(q), WFT(x).
ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite
simple economic worth) (ки) – във:
двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото като двусъставна проста икономическа ценност и като проста дуална икономическа ценност);
двусъставна проста икономическа ценност;
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като еднотипова проста дуална икономическа ценност);
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ПОЛЕЗНОСТНО-ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite simple utility-dual economic worth) (ки) – във:
еднотипова двусъставна проста полезностно-дуална икономическа ценност (същото като проста полезностно-дуална икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА СТОЙНОСТНО-ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite simple value-dual economic worth) (ки) – във:
еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (twocomposite singular economic worth) (ки) – във:
двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна икономическа ценност);
еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twocomposite complex economic worth), двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност, еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност, (*) – сложна икономическа ценност WHT(y) = {OW(y)}HT на
някакъв икономически запас y (вж. икономически запаси), която се състои отдве взаимно сложни икономически фоценности {OW(y)}HT и която може да
бъде декомпозирана на други по-прости ценности. Тя може да бъде само двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност WSHT(y) = {OWS(y)}FT [която е разновидност на сложната сингуларна икономическа ценност WSH(y) =
{OWS(y)}H], т.е. да се състои от две взаимно сложни сингуларностни икономически фоценности {OW(y)}SHT. По определение WHT(y) е еднотипова двусъставна сложна сингуларна ценност WSHTX(y) = {OWS(y)}HTX [което е разновидност на еднотиповата сложна сингуларна ценност WSHX(y) = {OWS(y)}HX],
т.е. се състои от две взаимно еднотипови сложни сингуларонстни икономически фоценности {OWS(y)}HTX. Затова е съставена (а) или от две сингуларностни
икономическа стойности {VS(y)}T = {OWSV(y)}T [т.е. или от две стойностниосингуларонстни икономически фоценности {OWSV(y)}T], (б) или от две сингуларонстни икономически полезности {US(y)}T = {OWSU(y)}T [т.е. или от две
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностно-сингуларонстни икономически фоценности {OWSU(y)}T]. Според
икономическото отношение разновидности на двусъставната сложна икономическа ценност WHT(y) са двусъставната сложна ценност на икономическия продукт* (two-composite complex worth of the economic product) WHT(q) и
двусъставната сложна ценност на икономическия фактор* (two-composite
complex worth of the economic factor) WHT(x). Ето защо WHT(y) = WHT(q), WHT(x).
ДВУСЪСТАВНА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (twocomposite complex economic worth) (ки) – във:
двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна икономическа ценност);
двусъставна сложна икономическа ценност;
еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност).
ДВУСЪСТАВНА СЛОЖНА СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-composite complex singular economic worth), еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност, (*) – сложна сингуларна
икономическа ценност WSHT(y) = {OWS(y)}HT на някакъв икономически запас y
(вж. икономически запаси), която се състои от две взаимно сложни сингуларностни икономически фоценности {OWS(y)}HT. Тя е същото като еднотипова
двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност WSHTX(y), състояща се
от две взаимно еднотипови сложни сингуларностни икономически фоценности {OWS(y)}HYX. (както и същото като двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност). Според икономическото отношение нейни разноидности са
двусъставната сложна сингуларна ценност на икономическия продукт*
(two-composite complex singular worth of the economic product) WSHT(q) и двусъставната сложна сингуларна ценност на икономическия фактор* (twocomposite complex singular worth of the economic factor) WSHT(x). Ето защо
WSHT(y) = WSHT(q), WSHT(x).
ДВУСЪСТАВНА СЛОЖНА СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite complex singular economic worth) (ки) – във:
еднотипова двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност (същото като двусъставна сложна сингуларна икономическа ценност);
двусъставна сложна сингуларна ценност (същото като двусъставна
сложна икономическа ценност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУСЪСТАВНА СТОЙНОСТНО-ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-composite value-dual economic worth) (ки) – във:
еднотипова двусъставна проста стойностно-дуална икономическа ценност (същото като проста стойностно-дуална икономическа ценност).
ДВУТИПОВА ДВУСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical bilateral economic worth) (*) – двустранна икономическа ценност
WLLY(y) = {OW(y)}LLY на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се състои от двутипови двустранни икономически фоценности
{OW(y)}LLY, т.е. едновременно от икономически стойности и икономически
полезности. Според икономическото отношение нейни разновидности са
двутиповата двустранна ценност на икономическия продукт* (two-typical
bilateral worth of the economic product) WLLY(q) и двутиповата двустранна
ценност на икономическия фактор* (two-typical bilateral worth of the economic factor) WLLY(x). Ето защо
WLLY(y) = WLLY(q), WLLY(x).
ДВУТИПОВА ДВУСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical two-composite economic worth) (*) – двусъсгавна икономическа ценност
WTY(y) = {OW(y)}TY на някакъв икономически запас y (вж. икономически запаси), която се състои от две двутипови икономически фоценности {OW(y)}TY =
{OW1(y), OW2(y)}Y; така че
WTY(y) = {OWV(y), OWU(y)}T = {V(y), U(y)}T.
Според икономическото отношение разновидности на WTX(y) са двутиповата
двусъставна ценност на икономическия продукт* (two-typical two-composite
worth of the economic product) WTY(q) и двутиповата двусъставна ценност на
икономическия фактор* (two-typical two-composite worth of the economic factor) WTY(x). Ето защо
WTY(y) = WTY(q), WTY(x).
ДВУТИПОВА ДВУСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (twotypical two-composite economic worth) (ки) – във:
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВА ДВУСЪСТАВНА ПРОСТА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТ* (two-typical two-composite simple dual economic worth) – същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност.
ДВУТИПОВА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-typical dual
economic worth) (*) – дуална икономическа ценност WDY(y) = {OWD(y)}Y на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси) y, която е съставена от
двата типа дуалностни икономически фоценности, определяни като двутипови
дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}Y, към които се числят
стойностно-дуалностните икономически фоценности {OWDV(y)}, т.е. дуалностните икономически стойности {VD(y)}, и полезностно-дуалностните
икономически фоценности {OWDU(y)}, т.е. дуалностните икономически полезности {UD(y)}. Според ценностната икономическа структурност се разграничават двутипова проста дуална икономическа ценност WDFY(y) и двутипова
сложна дуална икономическа ценност WDHY(y).
ДВУТИПОВА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-typical dual
economic worth) (ки) – във:
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
двутипова дуална икономическа ценност;
двутипова многосъставна дуална икономическа ценност;
двутипова проста дуална икономическа ценност;
двутипова сложна дуална икономическа ценност.
ДВУТИПОВА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical dualitical economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови дуалностни икономически фоценности;
двутипови прости дуалностни икономически фоценности;
двутипови сложни дуалностни икономически фоценности;
двутипови хомовертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ЕДНОСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical unilateral economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови едностранни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ЕДНОСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical unilateral economic worth) (*) – едностранна икономическа ценност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------WLY(y) = {OW(y)}LY на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои от двутипови едностранни икономически фоценности
{OW(y)}LY, т.е. едновременно от икономически стойности и икономически полезности. Според икономическото отношение нейни разновидности са двутиповата едностранна ценност на икономическия продукт* (two-typical
unilateral worth of the economic product) WLY(q) и двутиповата едностранна
ценност на икономическия фактор* (two-typical unilateral worth of the economic factor) WLY(x). Ето защо
WLY(y) = WLY(q), WLY(x).
ДВУТИПОВА ЕКСТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical extroverted economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови екстровертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ЕКСТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical extroverted economic worth) (*) – екстровертна икономическа ценност
WEY(y) = {OWE(y)}Y на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои от взаимно двутипови екстровертни икономически фоценности {OWE(y)}Y = {OWEV(y), OWEU(y)}, така че
WEY(y) = {VE(y), UE(y)},
т.е. тя е изградена едновременно от екстровертни икономически стойности
(от екстровертни стойностни икономически фоценности) и екстровертни
икономически полезности (интровертни стойностни икономически фоценности). Според икономическото отношение нейни разновидности са двутиповата екстровертна ценност на икономическия продукт* (two-typical extroverted worth of the economic product) WEY(q) и двутиповата екстровертна
ценност на икономическия фактор* (two-typical extroverted of the economic
economic factor) WEY(x). Ето защо
WEY(y) = WEY(q), WEY(x).
ДВУТИПОВА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (two-typical economic foworth) (ки) – във:
двутипови двустранни икономически фоценности;
двутипови дуалностни икономически фоценности;
двутипови едностранни икономически фоценности;
двутипови екстровертни икономически фоценности;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двутипови икономически фоценности;
двутипови интровертни икономически фоценности;
двутипови прости дуалностни икономически фоценности;
двутипови сложни дуалностни икономически фоценности;
двутипови хетеровертни икономически фоценности;
двутипови хомовертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-typical economic worth)
(*) – икономическа ценност
WY(y) = {OW(y)}Y = {{OWV(y)}, {OWU(y)}} = {{V(y)}, {U(y)}}
на някакъв икономически запас y (вж. икономически запаси) [където с
{OW(y)}Y е означено множеството на двутиповите икономически фоценности], която се състои едновременно от двата типа икономически фоценности
{OW(y)}: от (а) стойностни икономически фоценности {OWV(y)}, респ. от
икономически стойности {V(y)} и (б) полезностни икономически фоценности
{OWU(y)}, респ. икономически полезности {U(y)} (вж. ценностна икономическа типовост). Двутипови икономически ценности са някои класове на дуалната икономическа ценност WD(y), определяни като двутипова дуална икономическа ценност WYD(y) [състояща се от двутипови дуалностни икономически
фоценности {OWD(y)}Y]. Те изчерпрват случаите на двутиповата икономическа ценност. Според икономическото отношение разновидности на двутиповата икономическа ценност са двутиповата ценност на икономическия продукт* (two-typical worth of the economic product) WY(q) и двутиповата ценност на икономическия фактор* (two-typical worth of the economic factor)
WY(x). Ето защо
WY(y) = WY(q), WY(x).
ДВУТИПОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-typical economic worth)
(ки) – във:
двутипова двустранна икономическа ценност;
двутипова двусъставна икономическа ценност;
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
двутипова дуална икономическа ценност;
двутипова едностранна икономическа ценност;
двутипова екстровертна икономическа ценност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двутипова интровертна икономическа ценност;
двутипова многосъставна дуална икономическа ценност;
двутипова многосъставна икономическа ценност;
двутипова многосъставна сложна икономическа цeнност;
двутипова проста дуална икономическа ценност;
двутипова сложна дуална икономическа ценност;
двутипова хетеровертна икономическа ценност;
двутипова хомовертна икономическа ценност.
ДВУТИПОВА ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical introverted economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови интровертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical introverted economic worth) (*) – интровертна икономическа ценност
WIY(y) = {OWI(y)}Y на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои от взаимно двутипови интровертни икономически фоценности {OWI(y)}Y = {{OWIV(y)}, {OWIU(y)}}, така че
WIY(y) = {{VI(y)}, {UI(y)}},
т.е. тя е изградена едновременно от интровертни икономически стойности
(от интровертни стойностни икономически фоценности) и интровертни
икономически полезности (интровертни стойностни икономически фоценности). Според икономическото отношение нейни разновидности са двутиповата интровертна ценност на икономическия продукт* (two-typical introverted worth of the economic product) WIY(q) и двутиповата интровертна
ценност на икономическия фактор* (two-typical introverted of the economic
economic factor) WIY(x). Ето защо
WIY(y) = WIY(q), WIY(x).
ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-typical multicomposite dual economic worth) (*) – многосъставна
дуална икономическа ценност WDMY(y) = {OWD(y)}MY на някакъв икономически
запас y (вж. икономически запаси), която се състои от повече отот две взаимно
двутипови дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}MY = {OWD1(y),
OWD2(y), …, OWDn(y)}Y (икономически стойностни и икономически полезностни). Тя е същото като двутиповата многосъставна сложна дуална икономи37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа ценност WDHMY(y) = {OWD(y)}HMY, която се състои от повече от две взаимно двутипови сложни дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}HMY
= {OWD1(y), OWD2(y), …, OWDn(y)}HY. Така че
WDMY(y) = {OWDV(y), OWDU(y)}M = {VD(y), UD y)}M.
Според икономическото отношение нейни разновидности са двутиповата
многосъставна дуална ценност на икономическия продукт* (two-typical
multicomposite dual worth of the economic product) WDMY(q) и двутиповата
многосъставна дуална ценност на икономическия фактор* (two-typical
multicomposite dual worth of the economic factor) WDMY(x). Ето защо
WDMY(y) = WDMY(q), WDMY(x).
ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ*
(two-typical multicomposite economic worth) (*) – многосъставна икономическа
ценност WMY(y) = {OW(y)}MY на някакъв икономически запас y (вж. икономически запаси), която се състои от повече от две двутипови икономически фоценности {OW(y)}MY = {OW1(y), OW2(y)}Y (от икономически стойности и икономически полезности); така че
WMY(y) = {OWV(y), OWU(y)}M = {V(y), U(y)}M.
разновидности на двутиповата многосъставната икономическа ценност WMY(y)
са двутиповата многосъставна ценност на икономическия продукт* (twotypical multicomposite worth of the economic product) WMY(q) и двутиповата
многосъставна ценност на икономическия фактор* (two-typical multicomposite worth of the economic factor) WMY(x). Ето защо
WMY(y) = WMY(q), WMY(x).
ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦEННОСТ (twotypical multicomposite economic worth) (ки) – във:
двутипова многосъставна дуална икономическа ценност;
двутипова многосъставна икономическа цeнност;
двутипова многосъставна сложна икономическа цeнност.
ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА СЛОЖНА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (two-typical multicomposite complex dual economic worth)
(*) – същото като двутипова многосъставна дуална икономическа ценност и
като двутипова сложна дуална икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦEННОСТ* (two-typical multicomposite complex economic worth) (*) – многосъставна сложна икономическа ценност (същото като многосъставна икономическа ценност) WHMY(y) = {OW(y)}HMY, която се състои от повече от две
двутипови сложни икономически фоценности {OW(y)}HMY = {OW1(y), OW2(y),
…, OWn(y)}HY (стойностни и полезностни) (същото като повече от две двутипови икономически фоценности), така че
WHMY(y) = {OWV(y), OWU(y)}HM = {V(y), U(y)}M.
Същото е като двутипова многосъставна икономическа цeнност. Според икономическото отношение разновидности на двутиповата многосъставна сложна икономическа ценност WHMY(y) са двутиповата многосъставна сложна
ценност на икономическия продукт* (two-typical multicomposite complex
worth of the economic product) WHMY(q) и двутиповата многосъставна сложна ценност на икономическия фактор* (two-typical multicomposite complex
worth of the economic factor) WHMY(x). Ето защо
WHMY(y) = WHMY(q), WHMY(x).
ДВУТИПОВА МНОГОСЪСТАВНА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦEННОСТ (two-typical multicomposite complex economic worth) (ки) – във:
двутипова многосъставна сложна дуална икономическа ценност (същото
като двутипова многосъставна дуална икономическа ценност);
двутипова многосъставна сложна икономическа ценност).
ДВУТИПОВА ПРОСТА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical simple dual economic worth), двутипова двусъставна проста дуална
икономическа ценност, (*) – проста дуална икономическа ценност WDFY(y) =
{OWD(y)}FY = {{OWD1(y)}O, {OWD2 (y)}O}FY на някакъв икономически запас y
(вж. икономически запаси), която се състои от две взаимно двутипови прости
дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FY, т.е. е изградена от по една
дуалностна икономическа стойност VD(y) и една дуалностна икономическа полезност UD(y). Ето защо WDFY(y) = {VD(y), UD(y)}. По определение тя е двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност
WDFTY(y) = {OWD(y)}FTY = {{OWD1(y)}, {OWD2 (y)}}FTY.
Според икономическото отношение разноидности на WDFY(y) са двутиповата
проста дуална ценност на икономическия продукт* (two-typical simple dual
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------worth of the economic product) WDFY(q) и двутиповата проста дуална ценност на икономическия фактор* (two-typical simple dual worth of the economic economic factor) WDFY(x). Ето защо
WDFY(y) = WDFY(q), WDFY(x).
ДВУТИПОВА ПРОСТА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (twotypical simple dual economic worth) (ки) – във:
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
двутипова проста дуална икономическа ценност.
ДВУТИПОВА ПРОСТА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (two-typical simple dualitical economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови прости дуалностни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ПРОСТА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (two-typical
simple economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови прости дуалностни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ПРОСТА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (two-typical simple
economic worth) (ки) – във:
двутипова двусъставна проста дуална икономическа ценност (същото
като двутипова проста дуална икономическа ценност);
двутипова проста дуална икономическа ценност.
ДВУТИПОВА СЛОЖНА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical complex dual economic worth), двутипова многосъставна сложна дуална икономическа ценност, (*) – сложна дуална икономическа ценност
WDHY(y) = {OWD(y)}HY = {{OWD1(y)}, {OWD2 (y)}}HM на някакъв икономически
запас y (вж. икономически запаси), която се състои от повече от две взаимно
двутипови сложни дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}HY., т.е. е
изградена от по повече от две дуалностна икономиеска стойност {VD(y)}M и
повече от две дуалностна икономическа полезност {UD(y)}M. Ето защо WDHY(y)
= {VD(y), UD(y)}M. По определение тя е двутипова многосъставна сложна дуална икономическа ценност WDHMY(y) = {OWD(y)}HMY = {{OWD1(y)}, {OWD2
(y)}}HMY. Следователно
WDHY = {{VD1(y), VD2(y) , …, VDn>2(y)}, {UD1(y), UD2(y) , …, UDn>2(y)}}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическото отношение разновидности на двутиповата сложна
дуална икономическа ценност са двутиповата сложна дуална ценност на
икономическия продукт* (two-typical complex dual worth of the economic
product) WDHY(q) и двутиповата сложна дуална ценност на икономическия
фактор* (two-typical complex dual worth of the economic economic factor)
WDFY(x). Ето защо
WDHY(y) = WDHY(q), WDHY(x).
ДВУТИПОВА СЛОЖНА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (two-typical complex dualitical economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови сложни дуалностни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦEННОСТ (two-typical complex economic worth) (ки) – във:
двутипова многосъставна сложна дуална икономическа ценност (същото
като двутипова многосъставна дуална икономическа ценност);
двутипова многосъставна сложна икономическа цeнност;
двутипова сложна дуална икономическа ценност.
ДВУТИПОВА ХЕТЕРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical heteroverted economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови хетеровертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВА ХЕТЕРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical heteroverted economic worth) (*) – хетеровертна икономическа ценност
WBY(y) = {OW(y)}BY на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои от двутиповати хетеровертни икономически фоценности
{OW(y)}BY], т.е. съдържа едновременно (1) стойностни хетеровертни икономически ценности WBV(y) = {OWV(y)}B [последните са съставени от стойностни хетероовертни икономически фоценности {OWV(y)}B, от икономически
стойности)] и (2) полезностни хетеровертни икономически ценности WBU(y)
= {OWU (y)}B [последните са съставени от полезностни хетероовертни икономически фоценности {OWU (y)}B, икономически полезности]. Според икономическото отношение разновидности на WBY(y) са още двутиповата хетеровертна ценност на икономическия продукт* (two-typical heteroverted worth
of the economic product) WBY(q) и двуотиповата хетеровертна ценност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия фактор* (two-typical heteroverted worth of the economic factor)
WBY(x). Ето защо
WBY(y) = WBY(q), WBY(x).
ДВУТИПОВА ХОМОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (twotypical homoverted economic worth) (*) – хомовертна икономическа ценност
WAY(y) = {OW(y)}AY на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои от двутиповати хомовертни икономически фоценности
{OW(y)}AY], т.е. съдържа едновременно (1) стойностни хомовертни икономически ценности WAV(y) = {OWV(y)}A [последните са съставени от стойностни
хомовертни икономически фоценности {OWV(y)}A, от икономически стойности)] и (2) полезностни хомовертни икономически ценности WAU(y) = {OWU
(y)}A [последните са съставени от полезностни хомовертни икономически фоценности {OWU (y)}A, икономически полезности]. Според икономическото
отношение разновидности на WAY(y) са още двутиповата хомоверта ценност на икономическия продукт* (two-typical homoverted worth of the economic product) WAY(q) и двуотиповата хомовертна ценност на икономическия фактор* (two-typical homoverted worth of the economic factor) WAY(x). Ето
защо
WAY(y) = {WAY(q), WAY(x)}.
ДВУТИПОВА ХОМОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (twotypical homoverted economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови хомовертни икономически фоценности.
ДВУТИПОВИ ДВУСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical bilateral economic fo-worths) (*) – група от двустранни икономически фоценности {OW(y)}LLY, които са двутипови икономически фоценности,
т.е. включват едновременно стойностните двустранни икономически фоценности {OWV(y)}L (които са икономически стойности) и полезностните двустранни икономически фоценности {OWU(y)}LL (които са икономически полезности); елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата
двустранна икономическа ценност WLLY(y) (вж. ценностна икономическа типовост). Ето защо
{OW(y)}LLY = {{OWV(y)}LL, {OWU(y)}LL}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВИ ДУАЛНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical dualitical economic fo-worths) (*) – група от взаимно двутипови дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}Y = {OWD(y)}Y, които се състоят
едновременно (1) от стойностно-дуалностни икономически фоценности
{OWDV(y)}, т.е. от дуалностни икономически стойности {VD(y)}, и (2) от полезностно-дуалностни икономически фоценности {OWDU(y)}, т.е. и от дуалностни икономически полезности {UD(y)}; елементарни (първични) съставки,
които формират двутиповата дуална икономическа ценност WDY(y) (вж. ценностна икономическа типовост). Според ценностната икономическа структурност се разграничават двутипови прости дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}FY и двутипови сложни дуалностни икономически фоценности {OWD(y)}HY.
ДВУТИПОВИ ЕДНОСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical unilateral economic fo-worths) (*) – група от едностранни икономически фоценности {OW(y)}LY, които са двутипови икономически фоценности,
т.е. включват едновременно стойностните едностранни икономически фоценности {OWV(y)}L (които са икономически стойности) и полезностните
едностранни икономически фоценности {OWU(y)}L (които са икономически
полезности); елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата едностранна икономическа ценност WLY(y) (вж. ценностна икономическа
типовост). Ето защо
{OW(y)}LY = {{OWV(y)}L, {OWU(y)}L}.
ДВУТИПОВИ ЕКСТРОВЕРТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical extroverted economic fo-worths) (*) – група от ситуирани към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица взаимно двутипови екстровертни икономически фоценности
{OWE(y)}Y = {{OWEV(y)}, {OWEU(y)}};
елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата екстровертна икономическа ценност WEY(y) (вж. ценностна икономическа типовост). Те включват едновременно (1) стойностни екстровертни икономически фоценности {OWEV(y)} = {VE(y)} [същото като екстровертни икономически
стойности {VE(y)}] и (2) полезностни екстровертни икономически фоценности {OWEU(y)} = {VE(y)} [същото като екстровертни икономически полезности {UE(y)}].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ* (two-typical economic
fo-worths) (*) – група от икономически фоценности
{OW(y)}Y = {{OWV(y)}, {OWU(y)}} = {{V(y)}, {U(y)}}
от различен тип; елементарни (първични) съставки, които формират двутиповата икономическа ценност WY(y) (вж. ценностна икономическа типовост).
Те включват едновременно двата типа икономически фоценности {OW(y)}: (1)
стойностни икономически фоценности {OWV(y)}, които са икономически
стойности {V(y)}, и (2) полезностни икономически фоценности {OWU(y)},
които са. икономически полезности {U(y)}.
ДВУТИПОВИ ИНТРОВЕРТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical introverted economic fo-worths) (*) – група от ситуирани към дадена
фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица
взаимно двутипови интровертни икономически фоценности
{OWI(y)}Y = {{OWIV(y)}, {OWIU(y)}};
елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата интровертна икономическа ценност WIY(y) (вж. ценностна икономическа типовост). Те включват едновременно (1) стойностни интровертни икономически
фоценности {OWIV(y)} = {VI(y)} [същото като интровертни икономически
стойности {VI(y)}] и (2) полезностни интровертни икономически фоценности
{OWIU(y)} = {VI(y)} [същото като интровертни икономически полезности
{UI(y)}].
ДВУТИПОВИ ПРОСТИ ДУАЛНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ* (two-typical simple dualitical economic fo-worths) (*) – група от две
взаимно прости двутипови дуалностни икономически фоценности
{OWD(y)}FY = {{OWD1(y)}O, {OWD2 (y)}O}FY;
елементарни (първични) съставки, които формират двутиповата проста дуална икономическа ценност WDFY(y). Едновременно са разновидност на двутиповите икономически фоценности {OW(y)}Y, простите икономически фоценности {OW(y)}F и дуалностните икономически фоценности {OWD(y)}. Те
включват една проста стойностно-дуалностна икономическа фоценност
{OWDV(y)}FO и една проста полезностно-дуалностна икономическа фоценност {OWDU(y)}FO.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВА СЛОЖНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (two-typical
complex economic fo-worth) (ки) – във:
двутипови сложни дуалностни икономически фоценности.
ДВУТИПОВИ СЛОЖНИ ДУАЛНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ* (two-typical complex dualitical economic fo-worths) (*) – група от повече от две взаимно сложни двутипови дуалностни икономически фоценности
{OWD(y)}HY = {{OWD1(y)}O, {OWD2 (y)}O}HY;
елементарни (първични) съставки, които формират двутиповата сложна дуална икономическа ценност WDHY(y). Едновременно са разновидност на двутиповите икономически фоценности {OW(y)}Y, сложните икономически фоценности {OW(y)}H и дуалностните икономически фоценности {OWD(y)}. Те
включват най-малко повече от една сложна стойностно-дуалностна икономическа фоценност {OWDV(y)}FHO и повече от една сложна полезностнодуалностна икономическа фоценност {OWDU(y)}FHO.
ДВУТИПОВИ ХЕТЕРОВЕРТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical heteroverted economic fo-worths) (*) – група от хетеровертни икономически фоценности {OW(y)}BY, които са и двутипови икономически фоценности; елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата хетеровертна икономическа ценност WBY(y). Състоят се едновременно от
стойностни хетеровертни икономически фоценности {OWV(y)}B (представляващи икономически стойности) и полезностни хетеровертни икономически
фоценности {OWU(y)}B (представляващи икономически полезности). Така че
{OW(y)}BY = {{OWV(y)}B, {OWU(y)}B}.
ДВУТИПОВИ ХОМОВЕРТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(two-typical homoverted economic fo-worths) (*) – група от хомовертни икономически фоценности {OW(y)}AY, които са и двутипови икономически фоценности; елементарни (първични) съставки, от които се формира двутиповата
хомовертна икономическа ценност WAY(y). Състоят се едновременно от
стойностни хомовертни икономически фоценности {OWV(y)}A (представляващи икономически стойности) и полезностни хомовертни икономически фоценности {OWU(y)}A (представляващи икономически полезности). Така че
{OW(y)}AY = {{OWV(y)}A, {OWU(y)}A}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУТИПОВО ДВУСТРАННО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
СРАВНЕНИЕ* (two-typical bilateral worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
ДВУТИПОВО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (two-typical economic
comparison) (ки) – във:
двутипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУТИПОВО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (twotypical protoeconomizing economic comparison) (ки) – във:
двутипово стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение).
двутипово стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУТИПОВО СТОПАНСТВЕНО ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]* (two-typical
individual product protoeconomizing totally-worth economic comparison) – вж
ценностно икономическо сравнение.
ДВУТИПОВО СТОПАНСТВЕНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
СРАВНЕНИЕ* (two-typical protoeconomizing worth economic comparison) – вж
ценностно икономическо сравнение.
ДВУТИПОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (twotypical worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
ДВУТИПОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (twotypical worth economic comparison) (ки) – във:
двутипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двутипово стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ДВУТОЧКОВА ГРАНИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА*
boundary economic problem) – вж. гранична икономическа задача.

(bipoint

ДВУТОЧКОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (bipoint economic problem)
(ки) – във:
двуточкова гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа
задача).
ДВУФАЗНА РЕЦЕСИЯ (double-dip recession; W-shaped recession) (в макр.) –
макроикономическо положение, при което икономиката след рецесия и кратко
възстановяване отново изпада в рецесия, преди да започне икономически растеж.
ДВУФАКТОРНА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЯ (two-factor macroeconomic production function) – собственопроизводствена икономическа функция, която изразява зависимостта на обема
на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [респ. на реалния брутен национален продукт (в макр.)] от авансираните в икономическото производство
трудов производствен икономически фактор (респ. заета работна сила) и физически производствен икономически фактор в обществен (в народностопански) обхват.
ДВУФАКТОРНА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЯ (two-factor macroeconomic production function) (в макр.) – макроикономическа производствена функция (в макр.) [обобщена на макроикономическо равнище производствена икономическа функция], която изразява зависимостта на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [респ. на
реалния брутен национален продукт (в макр.)] от авансирания в производството капитал и от труда (респ. от заетата работна сила) в народностопански
мащаб в дадена страна [последният представен от агрегатния народностопански макроикономически труд (в макр.)].
ДВУФАКТОРНА МАРОИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА (two-factor macroeconomic utility function) (ки) – във: неокласическа
двуфакторна мароикономическа функция на полезността (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(two-factor production economic function) (в микр.) – производствена икономическа функция (в частност собствено-производствена икономическа функция),
в която обемът на икономическото производство е резултат от комбинираното
прилагане на два вида производствени икономически фактори (например
трудов производствен икономически фактор, физически производствен икономически фактор и т.н.). Вж. двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(two-factor production economic function) (ки) – във:
двуфакторна макроикономическа производствена функция
двуфакторна макроикономическа производствена функция (в макр.);
двуфакторна производствена икономическа функция (в микр.);
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимодопълващи се фактори (същото като двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи
се фактори);
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимозаместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с непълно заместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с постоянна еластичност на заместването на факторите;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се фактори (вж. линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори;
динамична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
еднородна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (същото като хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависеща от времето двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (същото като динамична двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
нехомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
хомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция).
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
ВЗАИМОДОПЪЛВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (input-factors complementarity twofactor production economic function) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимодопълващи се фактори (същото като двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи
се фактори).
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (two-factor production economic
function whit input-factors-substitution) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимозаместващи се фактори.
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
НЕПЪЛНО ЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (input-factors non-fullysubstitution two-factor production economic function) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с непълно заместващи се фактори.
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ФАКТОРИТЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(two-factor production economic function with constant elasticity of input-factors
substitution) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с постоянна еластичност на заместването на факторите.
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
СЪС СЪВЪРШЕНО ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (inputfactors perfect-substitution two-factor production ecomomic function) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се фактори (вж. линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция).
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
СЪС СЪВЪРШЕНО ДОПЪЛВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (input-factors perfectcomplementarity two-factor production economic function) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори.
ДВУФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ (two-factor production
function) (ки) – във:
двуфакторна макроикономическа производствена функция;
двуфакторна макроикономическа производствена функция (в макр.);
двуфакторна производствена икономическа функция (в микр.);
двуфакторна производствена икономическа функция (в микр.);
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимодопълващи се фактори (същото като двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи
се фактори);
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимозаместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с непълно заместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с постоянна еластичност на заместването на факторите;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се фактори (вж. линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори;
динамична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
еднородна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (същото като хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
зависеща от времето двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (същото като динамична двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
нехомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
хомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция).
ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (two-factor labour-physical production economic
function) – собствено-производствена икономическа функция, конституирана в
икономическото производство (в качеството му на фаза на икономическото
възпроизводство), което се осъществява с помощта на трудов производствен
икономически фактор и физически производствен икономически фактор;
икономическа функция, която в математическа форма описва зависимостта
между създадения в производството резултат във вид на производствен икономически продукт (производителен икономически продукт или консумативен икономически продукт) и ангажираните (респ. изразходваните) за тази цел
два типа ресурси във вид на трудов производствен икономически фактор и физически производствен икономически фактор) при някаква производствена
икономическа система (в частност – специфична производствена икономическа система), която е само частен случай на възпроизводствената икономичес51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка система (а чрез нея и на ресурсно-субстанциалната икономическа система). В най-общ вид всяка двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция може да се опише във формата F (l , h, q ) = 0, където: l е
величината на ангажирания трудов производствен икономически фактор (респ.
на неговия разход) при създаването на производствения икономически продукт q, h е величината на ангажирания физически производствен икономически фактор (респ. на неговия разход) при създаването на същия продукт q, F –
формата на функционалната зависимост (на икономическото съответствие)
между икономическия продукти и двата икономическите фактора. Двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция може да се
представи и като q = f (l , h).
С теорията на двуфакторните трудово-физически производствени икономически функции са свързани такива понятия като: пределна продуктова производителност на трудовия икономически фактор, средна продуктова производителност на трудовия икономически фактор, еластичност на икономическия продукт към трудовия икономически фактор, средна продуктова производителност на физическия икономически фактор, пределна продуктова
производителност на физическия икономически фактор, еластичност на икономическия продукт към трудовия икономически фактор, пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор, пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
трудовия с физическия икономически фактор, мащаб на производството,
продуктивнаст от мащаба на производството, еластичност на икономическия продукт към мащаба на произвотвото, трудово-физическа изокостна
икономическа линия, трудово-физическа изоквантна икономическа линия,
трудово-физическа производствена икономическа изоклинала, еластичност
на заместването на физическия с трудовия производствен икономически
фактор, еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор, линия на икономическото производство, факторна интензивност на производствения икономически процес, хълм на производствената икономическа функция, технически прогрес, неутрален технически прогрес, антинеутрален технически прогрес.
Пределен и среден продукт на икономическите фактори при двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция
При двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа
функция q = f(l, h) (която е една от разновидностите на собствено52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствената икономическа функция) пределните продукти на икономическия фактор (същото като пределни продуктови производителности на икономическите фактори) съответно са (1) пределният продукт на трудовия икономически фактор (пределната продуктова производителност на трудовия
икономически фактор) MQl(l,h) = MPlq и (2) пределният продукт на физическия икономически фактор (пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор) MQh(l,h) = MPhq. В икономическата област на
пространството на икономическите фактори те са неотрицателни величини,
а в неикономическата област на пространството на икономическите фактори са отрицателни величини. Пределният продукт (пределната продуктова
производителност) на трудовия икономически фактор се определя по формулата
MQ l (l , h) = MPlq =

∂f (l , h)
.
∂l

Тя може да се разглежда като допълнителният продукт, който ще се произведе,
ако трудовият икономически фактор нарасне с една единица, а количеството на
физическия икономически фактор остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TQ(l,h) на общия продукт
на икономическите фактори TQ(l,h) и породилото го частно диференциално
нарастване ∂TL на общия трудов икономически фактор TL. Пределният продукт (пределната продуктова производителност) на физическия икономически
фактор се определя по формулата
MQ h (l.h) = MPhq =

∂f (l , h)
.
∂h

Тя може да се разглежда като допълнителният продукт, който ще се произведе,
ако физическият икономически фактор нарасне с една единица, а количеството
на трудовия икономически фактор остане неизменно. Представлява съотношението между частното диференциално нарастване ∂TQ(l,h) на общия продукт
на икономическите фактори TQ(l,h) и породилото го частно диференциално
нарастване ∂TH на общия физически икономически фактор TH.
Средните продукти на икономическия фактор (същото като средни продуктови производителности на икономическите фактори) при двуфакторната
трудово-физическа производствена икономическа функция q = f(l, h) съответно
са (1) средният продукт на трудовия икономически фактор (средната продуктова производителност на трудовия икономически фактор) AQl(l,h) = APlq
53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и (2) средният продукт на физическия икономически фактор (средната продуктова производителност на физическия икономически фактор) AQh(l,h) =
APhq. Средният продукт (средната продуктова производителност) на трудовия
икономически фактор е съотношението между общия обем на продукта и обема на трудовия фактор и се определя по формулата
AQl (l , h) = APlq =

f (l , h)
.
l

От своя страна, средният продукт (средната продуктова производителност) на
физическия икономически фактор е съотношението между общия обем на продукта и обема на физическия фактор и се определя по формулата
AQ h (l.h) = APhq =

f (l , h)
.
h

Eластичности на икономическия продукт към икономическите фактори при двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция
Пределната и средната продуктова производителност на трудовия и физическия производствен икономически фактор са двата изходни момента, от които се извеждат други, съществено важни показатели за тяхната резултатност
при двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция. Това са (1) еластичността на икономическия продукт към трудовия и (2)
еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (и в двата случая се подразбират като производствени икономически фактори). Двете еластичности характеризират относителното изменение на резултатите от производството (продукта), причинено от единица относително изменение на съответния производствен икономически фактор, когато другият
фактор е постоянен.
(1) Пределната и средната продуктова производителност на трудофия фактор са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор. Тя се измерва с коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия
производствен икономически фактор (coefficient of the economic product
elasticity to the labour production economic factor) ELlq, който е съотношението
между пределната продуктова производителност на трудовия икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор MPlq и средната продуктова производителност на трудовия икономически фактор APlq:
EL lq =

MPlq
APlq

=

∂f (l , h) f (l , h)
:
.
∂l
l

Докато средната продуктова производителност на трудовия фактор квантифицира количествения момент от функционирането на трудовия фактор и неговото въздействие върху производството на продукта, а пределната му производителност квантифицира качествения момент от това функциониране и съответствуващото му въздействие върху производството на продукта, то еластичността на продукта към трудовия фактор комплексно съчетава тези два момента. С
други думи, коефициентът на еластичност на икономическия продукт към трудовия фактор квантифицира количествено-качествения момент и измерва качественото въздействие на трудовия фактор върху производството, което се
съдържа в единица негово количествено въздействие. Еластичността на икономическия продукт към трудовия фактор може да се разглежда още като граница на съотношението между относителния прираст на производствения резултат в лицето на продукта и относителния прираст на общите разходи на
трудовия фактор:
 ∂f (l , h) f (l , h) 
EL lq = lim 
:
.
l→0 
∂l
l 

Еластичността на продукта към трудовия фактор показва с колко процента се
променя равнището на производствения продукт при изменение с един процент на общия разход (респ. общата ангажираност) на трудовия фактор.
(2) Пределната и средната продуктова производителност на физическия
фактор са двата изходни момента, от които се извежда еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор. Тя се измерва с
коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (coefficient of the economic product elasticity to the
physical economic factor) ELhq, който е съотношението между пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор MPhq и
средната продуктова производителност на физическия икономически фактор
APhq:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MPhq ∂f (l , h) f (l , h)
=
EL hq =
:
.
∂h
APhq
h
Докато средната продуктова производителност на физическия фактор квантифицира количествения момент от функционирането на физическия фактор и
неговото въздействие върху производството на продукта, а пределната му производителност квантифицира качествения момент от това функциониране и
съответствуващото му въздействие върху производството на продукта, то еластичността на продукта към физическия фактор комплексно съчетава тези два
момента. С други думи, коефициентът на еластичност на икономическия продукт към физическия фактор квантифицира количествено-качествения момент
и измерва качественото въздействие на физическия фактор върху производството, което се съдържа в единица негово количествено въздействие. Еластичността на икономическия продукт към физическия фактор може да се разглежда още като граница на съотношението между относителния прираст на производствения резултат в лицето на продукта и относителния прираст на общите
разходи на физическия фактор:
 ∂f (l , h) f (l , h) 
EL hq = lim 
:
.
h→ 0 
∂h
h 

Еластичността на продукта към физическия фактор показва с колко процента
се променя равнището на производствения продукт при изменение с един процент на общия разход (респ. общата ангажираност) на физическия фактор.
Основни разновидности на двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция
Според това дали е независима от времето или е зависима от него, двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция може
да бъде статична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (static two-factor labour-physical production economic
function) [наричана още независеща от времето двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция* (independent time twofactor labour-physical production economic function)] и динамична двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция (наричана още зависещи от времето двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според характера на взаимозаменяемостта на производствените икономически фактори тя може да бъде двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори* (inputfactors-substitution two-factor labour-physical production economic function) и
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с
взаимодопълващи се фактори* (input-factors-complementary two-factor labourphysical production economic function).
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономическа двуфакторна трудово-физическа производствена функция* (microeconomic two-factor labour-physical production function), мезоикономическа двуфакторна трудово-физическа производствена функция*
(mesoeconomic two-factor labour-physical production function) и макроикономическа двуфакторна трудово-физическа производствена функция* (macroeconomic two-factor labour-physical production function).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция* (individual two-factor labour-physical production economic function), фирмена двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция* (firm two-factor labour-physical production economic
function), обществена двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция* (social two-factor labour-physical production economic
function) и т.н.
Според ингредиентната икономическа реализиуемост се разграничават
фактическа двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (factual two-factor labour-physical production economic function),
прогнозна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция* (prognostic two-factor labour-physical production economic function),
планова двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция* (planned two-factor labour-physical production economic function),
възпроизводима двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (reproducible two-factor labour-physical production economic
function).
Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават
текуща двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция* (flowing two-factor labour-physical production economic function) и
интегрална двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (integral two-factor labour-physical production economic function)
57

293

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като капиталова двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция* (capital two-factor labour-physical production economic
function)].
Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават: ценностна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция*
(worth two-factor labour-physical production economic function), стойностна
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция*
(value two-factor labour-physical production economic function), полезностна
собствено-производствена икономическа функция* (utility two-factor labourphysical production economic function), натурална двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция* (natural two-factor
labour-physical production economic function), специфична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (specific two-factor
labour-physical production economic function), трудово-изразена двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция* (labourlyexpressed two-factor labour-physical production economic function), паричноизразена двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция* (monetarly-expressed two-factor labour-physical production economic
function), ликвидно-изразена двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (liquidly-expressed two-factor labour-physical
production economic function), виртуално-изразена двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция* (virtually-expressed twofactor labour-physical production economic function), реално-изразена двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (reallyexpressed two-factor labour-physical production economic function), номиналноизразена двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция* (nominally-expressed two-factor labour-physical production economic
function) и т.н.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
се разграничават феноменна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (phenomenal two-factor labour-physical production
economic function) и същностна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (essential two-factor labour-physical production economic function).
Разграничават се още диспозиционна двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция* (dispositional two-factor labour-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------physical production economic function), специфичностна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция* (specificitical twofactor labour-physical production economic function), проявена двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция* (manifested
two-factor labour-physical production economic function), същинна двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция* (matterial twofactor labour-physical production economic function), консидерна двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция* (considerational
two-factor labour-physical production economic function), характеристична
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция*
(characteristic two-factor labour-physical production economic function).
Според формата на функционалната зависимост се разграничават: линейна
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция,
степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция, двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция с постоянна еластичност на заместването на факторите (същото
като CES-двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция), двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция с променлива еластичност на заместването на факторите (twofactor labour-physical production ecomomic function with variable elasticity of
input-resources substitution) (същото като VES-двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция), двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи
се фактори, двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция с непълно заместващи се фактори, двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори, хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция, нехомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (non-homogeneous two-factor labour-physical production
economic function), хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с неидентифицирани фактори (homogeneous
two-factor labour-physical production economic function with non-idendificied
factors), нехомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с неидентифицирани фактори (non-homogeneous twofactor labour-physical production economic function with non-idendificied factors),
нехомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция без неидентифицирани фактори (non-homogeneous two-factor
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------labour-physical production economic function without non-idendificied factors) и
други. Те могат да се комбинират с посочените по-горе други разновидности
на двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция се
конституират още и съответстващите на последната понятия за двуфакторна
трудово-физическа производствена консуматорска функция* (two-factor
labour-physical production consumptionary function), двуфакторна трудовофизическа производствена стопанска функция* (two-factor labour-physical
production protoeconomic function), двуфакторна трудово-физическа производствена пазарно-икономическа функция* (two-factor labour-physical production marketly-economic function) и двуфакторна трудово-физическа производствена финансово-пазарно-икономическа функция* (two-factor labourphysical production financially-marketly-economic function). Общо за всички тях
е понятието за двуфакторна трудово-физическа производствена поддържаща функция* (two-factor labour-physical production sustenance /sustaining/
function) (за двуфакторна трудово-физическа производствена функция при
поддържането).

ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (two-factor labour-physical production economic
function) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимодопълващи се фактори (същото като двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи
се фактори) ;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с взаимозаместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с непълно заместващи се фактори;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
с постоянна еластичност на заместването на факторите;
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се фактори (вж. линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори;
еднородна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (същото като хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
зависеща от времето двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (същото като динамична двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
нехомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция;
хомогенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция;
хомогенна степенна двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция (вж. степенна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция).
ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОДОПЪЛВАЩИ СЕ ФАКТОРИ
(input-factors complementarity two-factor labour-physical production economic
function) – същото като двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено допълващи се фактори.
ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ
(two-factor labour-physical production economic function whit input-factorssubstitution) – конституирана в производствената икономическа система
(последната като разновидност на възпроизводствената икономическа система) такава двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция q = f(l,h) (вж. и производствена икономическа функция с взаимозаместващи се ресурси), при която един и същ икономически продукт q (като
форма на икономически резултат) може да се произведе при различни комбинации на приложените (ангажираните, респ. изразходваните) трудов произ61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор l и физически производствен икономически
фактор h. Тя отразява свойството на взаимозаменяемост на производствените икономически фактори при наличието само на два производствени фактора
– трудовия и физическия. Еднаквият икономически продукт се получава при
различни структури на използваните два икономически фактора (като при
промяната на структурата количествата им се променят в противоположни посоки: когато трудовият фактор нараства, тогава физическият фактор намалява,
и обратно). Представлява разновидност на собствено-производствената функция с взаимозаместващи се фактори. В литературата е наричана двуфакторна трудово-капиталова производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (two-factor capital-physical production economic
function whit input-factors-substitution), което наименование обаче не отразява
действителното й съсържание.
За двуфакторната трудово-физическа производствена функция с взаимозаместващи се фактори са характерни следните свойства:
Първо, производството е невъзможно при отсъствието на трудовия или на
физическия фактор, т.е. q = 0, ако l = 0 или ако h = 0. Ето защо взаимозаменяемостта на двата фактора тук няма абсолютен характер, а само изразява възможността в определени граници единият от тях да се замества (заменя) с другия. По силата на това свойство за двуфакторната трудово-физическа производствена функция с взаимозаместващи се фактори валидни изразите:
q = f (l, 0) = 0,
q = f (0, h) = 0.

Затова по принцип в конкретния анализ се приема, че обемите и на двата фактора – трудовият и физическият, са положителни величини.
Второ, разглежданата производствена функция q = f(l,h) е непрекъсната,
т.е. в определен интервал има значение за всеки от двата фактора, и е два пъти
диференцируема, т.е. тя има първи частни производни
∂f (l , h) ∂f (l , h)
и
∂l
∂h
(това са пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор) и има втори частни производни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h)
,
,
и
.
∂l∂h
∂h∂l
∂l 2
∂h 2

Трето, вторите частни производни на двуфакторната трудово-физическа
производствена функция
∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h) ∂ 2 f (l , h)
,
,
и
,
∂l∂h
∂h∂l
∂l 2
∂h 2

също са непрекъснати, което означава, че тя е и достатъчно гладка.
Четвърто, първите частни производни на тази производствената функция
∂f (l , h) ∂f (l , h)
и
∂l
∂h

са положителни величини, което означава, че нарастването на кой да е от двата
фактора предизвиква определено нарастване на икономическиа продукт (следователно, при нея се има пред вид икономическата област от пространството на производствените икономически фактори). Това показва, че двуфакторната трудово-физическа производствена функция с взаимозаместващи се
фактори притежава свойството на монотонност.
Пето, тя притежава и свойството на изпъкналост. Това означава, че ако
съществуват два начина да се произведе едно и също количество продукт от q
единици, единият от които е с помощта на факторната комбинация (l1, h1), а
другият – с помощта на факторната комбинация (l2, h2), тогава със средно претеглената от тях, т.е. с факторната комбинация r(l1, h1) + (1 – r)(l2, h2) (където r
е положително число), може да се произведе продукт, чийто обем е не помалък от единица.
Според това дали двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция е независима от времето или е зависима от него, се разграничават статична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (static two-factor
labour-physical production economic function with input-factors-substitution) [наричана още независещи от времето двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (independent time two-factor labour-physical production economic function with inputfactors-substitution) и динамична двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (dynamic two-factor labour-physical production economic function with input-factors63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substitution) [наричана още зависещи от времето двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се
фактори (dependent time two-factor labour-physical production economic function
with input-factors-substitution).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (individual twofactor labour-physical production economic function with input-factorssubstitution), фирмена двуфакторна трудово-физическа икономическа функция с взаимозаместващи се фактори (firm two-factor labour-physical
production economic function with input-factors-substitution), обществена двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с
взаимозаместващи се фактори (social two-factor labour-physical production
economic function with input-factors-substitution) и други. Според ингредиентната икономическа акумулативност се разграничават текуща двуфакторна
трудово-физическа икономическа функция с взаимозаместващи се фактори* (flowing two-factor labour-physical production economic function with inputfactors-substitution) и интегрална двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори*
(integral two-factor labour-physical production economic function with inputfactors-substitution) [същото като капиталова двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се
фактори (capital two-factor labour-physical production economic function with
input-factors-substitution)].

ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С НЕПЪЛНО ЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ
(input-factors non-fully-substitution two-factor labour-physical production
economic function) – междинна форма на двуфакторна трудово-физическа
производствената икономическа функция, намираща се между двуфакторната трудово-физическа производствената икономическа функция с взаимозаместващи се фактори и двуфакторната трудово-физическа производствената икономическа функция със съвършено допълващи се фактори при някаква производствена икономическа система (последната като разновидност на
някаква възпроизводствена икономическа система). Демонстрирана е на фиг.
1. Нейната трудово-физическата изоквантна икономическа линия q се изгражда от сегменти, ограничени от съседни линии на икономическото произ64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство, означени с P1, P2 и P3. За разлика от двата сегмента на изоквантата на
двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори, които са взаимно перпендикулярни,
сегментите на изоквантата на производствената функция с непълно заместващи се фактори сключват тъпи ъгли помежду си.

Обем на физическия фактор
h
P1
P2
q
P3

0

l
Обем на трудовия фактор

Фиг.1. Двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с ненапълно заместващи се фактори

ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ФАКТОРИТЕ (two-factor labour-physical production
economic function with constant elasticity of input-factors substitution) – двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция с взаимозаместващи се фактори при някаква производствена икономимчека система
(последната в качеството й на разновидност на някаква възпроизводствена
икономическа система), която (функция) приема следния вид:
 l 
q = f (l , h) = q0 α  
  l0 

−τ

h
+ β  
 h0 

−τ





−

1

τ

,

където:
l е обемът на трудовия производствен икономчески фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------h – обемът на физическия производствен икономически фактор;
q – обемът на икономическия продукт, създаден чрез функционирането в
икономическото производство на производствените икономически фактори l
и h, разположени в двумерното пространство на производствените икономически фактори;
α – коефициентът на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор;
β – коефициентът на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор, като q0, l0, h0, α и β са параметри, които се определят се определят по статистически път.
Еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор ESThl и еластичността на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор ESTlh са постоянни
икономически величини. Приема се, че α + β = 1 (или още β = 1 – α), т.е. че разглежданата производствена функция е хомогенна (вж. хомогенна двуфакторна
трудово-физическа производствена икономическа функция) и че еластичността на икономическия продукт към мащаба на производството е равна на
единица. Двуфакторната трудово-физическа производствена икономическа
функция с постоянна еластичност на заместването на факторите е разновидност на собствено-производствената икономическа функция с постоянна
еластичност на заместването на факторите и на производствена икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на ресурсите [последната обикновено означавана като производствена CES-функция
(production CES-function; production function with constant elasticity of
substitution)].
За удобство в практиката на икономическите изследвания обикновено тя
се представя във формата
 q
 
 q0 

−τ

l 
= α  
 l0 

−τ

−τ

h
+ (1 − α )   .
 h0 

При нея постоянният коефициент EST (като общ сивмол за ESThl и ESTlh, които
са равни помежду си) на еластичността на заместването на производствените
фактори се определя от израза
EST =

1
,
1+ τ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от което следва, че
τ=

1 − EST
,
EST

От своя страна пределната норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор в двуфакторната трудово-физическа производствена функция при постоянна еластичност на заместването се определя от съотношението
−τ

1+τ

α  h0   h 
   
MRSThl =
1 − α  l0   l 

,

а уравнението на факторна изоквантна икономическа линия q при q = qv представлява израза
1
1
−
 τ

h  1 − α  h0 
  MRSThl 
= −
l  α  l0 


τ

.

Нейната графика е представена на фиг. 1, като с a и b са означени долните граници, които могат да приемат величините на производствените фактори, за да
се произведе продукт, равен на qv. По-специално долната граница на трудовия
производствен фактор е
1

a = lim l (h)
h→ ∞

=ατl

 qv 
 ,
 q0 

0


а долната граница на физическия производствен фактор е
1

b = lim h(l ) =
l→∞

(1 − α )τ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обем на физическия фактор
h
q

h=h(l)
b
0

a

l
Обем на трудовия фактор

Фиг.1. Факторна изоквантна икономическа линия
на двуфакторната тредово-физическа производствена функция при постоянна еластичност
на заместването на производствените фактори

Коефициентите на еластичността на продукта към трудовия и физическия
производствен фактор α и β = 1 – α в разглеждания тип двуфакторна производствена функция се определят съответно от отношенията
τ

τ

 q : q0 
 q : q0 
 , EL hq = (1 − α ) 
 .
EL lq = α 
l
:
l
l
:
l

0 

0 

Производствената функция с постоянна еластичност на заместването на
факторите от типа
−τ
  l  −τ
h 
q = q0 α   + β   
  l0 
 h0  

−

1

τ

1

2

е построена от М. Браун и Дж. де Кани . Тя има няколко преимущества .
1

Вж.: Braun, M, de Cani, J. S. Technical Ghange and the Distribution of Income. – In:
International Economic Review, vol. 4, 1963, p. 289-309.

2

Вж.: Раяцкас, Р., Балъсис, О. Анализ экономического роста и оценка долгосрочных
прогнозов. Издателъство”Минтис”, Вилънюс, 1979, с. 250.

Първо, нейната структура и свойства са ясно изразени чрез коефициента
на еластичността на заместването на производствените фактори EST ≥ 0. Кога68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то EST = 0, тази функция се редуцира в производствена икономическа функция с взаимодопълващи се фактори (production economic function with
complementary factors). Когато EST = 1, тя се редуцира в производствената
функция на Ч. Коб и П. Дъглас. Когато 0 < EST < 1, CES-функцията има краен
максимум дори при неограничено нарастване на единия от производствените
фактори, ако останалите фактори останат на постоянно равнище. Това означава, че производствените фактори са относително нееднородни и заменяемостта
им е ограничена: останалите фактори се оказват дефицитни и нарастването на
вариращия фактор не води до съществено изменение на резултатите (на произвеждания продукт). Обратното е, когато EST > 1. Тогава от технологична
гледна точка факторите на производството имат сравнително еднакво значение
и са леснозаменяеми един с друг за целите на увеличаването на резултатите
(вж. взаимозаменяемост на производствените икономически фактори).
Второ, CES-функцията съдържа достатъчно количество параметри, което
позволява с нейна помощ да бъдат описвани различни типове технически
прогрес.
Трето, формата и броят на параметрите на тази функция не усложняват
извършваните с нейна помощ приложни анализи на икономическия растеж
(например на екстензивния и интензивния икономически растеж), като еластичността на заместването на факторите не се задава екзогенно, а се извежда
върху основата на емпиричните данни.
Четвърто, прилагането на CES-функцията за различни интервали от време и съпоставката на оценките на нейните параметри създават възможност да
се извърши преход към двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция с променлива еластичност на заместването на
факторите (two-factor labour-physical production economic function with
variable elasticity of input-factors substitution) {която е разновидност на производствената икономическа функция с променлива еластичност на заместването на ресурсите (production economic function with variable elasticity of
input-resources substitution) [последната обикновено означавана като производствена VES-функция (production VES-function; production function with
variable elasticity of substitution)]}, например при функционално зависими от
времето коефициенти на еластичност на производствения резултат (на произведения продукт) към факторите. С този преход се преодолява един основен
недостатък на CES-функцията – нейната инвариантност към измененията в съотношенията между факторите.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ СЪС СЪВЪРШЕНО ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (input-factors perfect-substitution two-factor labour-physical
production ecomomic function) – вж. линейна двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция.
ДВУФАКТОРНА ТРУДОВО-ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ СЪС СЪВЪРШЕНО ДОПЪЛВАЩИ СЕ
ФАКТОРИ (input-factors perfect-complementarity two-factor labour-physical
production economic function), двуфакторна производствена икономическа
функция с взаимнодопълващи се фактори, производствена икономическа
функция с постоянни коефициенти, – двуфакторна трудово-физическа производствената икономическа функция при някаква производствена икономическа система (последната като разновидност на някаква възпроизводствена
икономическа система), според която (функция) за създаването на даден обем
от икономическия продукт в икономическото производство е небходимо точно определено минимално количество от единия вид от двата производствени
икономически фактори (или трудовия производствен икономически фактор,
или физическия производствен икономически фактор), който (обем на продукта) не се променя при нарастването на другия вид производствен фактор.
Нарича се още производствена икономическа функция с нулева еластичност на заместването на факторите (production economic function with zero
input-factors substitution) или производствена икономическа функция с постоянни пропорции (constant proportions production economic function). Тя отразява свойството на взаимодопълняемост на икономическите ресурси (в частност – на взаимодопълняемост на производствените икономически фактори).
Трудово-физическите изоквантни икономически линии q1 и q2 на две двуфакторни трудово-физически производствени икономически функции със съвършено допълващи се фактори са показани на фиг. 1. Те представляват прави ъгли, тъй като еластичността на заместването е равна на нула (EST = 0). При този тип зависимости разглежданата двуфакторна производствена функция има
вида
l h
q = f (l , h) = q0 . min  ,  .
 l0 h0 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обем на физическия фактор
h
A

q2
q1

h0

0

l0
l
Обем на трудовия фактор

Фиг.1. Двуфакторни трудово-физическа производствени икономическа функции с взаимодопълващи се (със съвършено допълващи се)
фактори

За създаването на продукт в размер на q1 (фиг. 1) обезателно са необходими трудов фактор в размер на l0 единици и физически фактор в размер на h0
единици. Увеличаването на трудовия фактор над l0 не освобождава физически
фактор и последният не може да спадне под h0 (хоризонталните части на изоквантните линии q1 и q2). По същия начин увеличаването на физическия фактор
над h0 единици не освобождава трудов фактор и последният не може да спадне
под l0 (вертикалните части на същите изоквантни линии). Това означава, че за
създаването на производствения икономически резултат (на продукта) е необходимо строго определена комбинация от двата вида производствени фактори.
Тяхното оптимално използуване отговаря на правата A, минаваща през координатното начало и сключваща ъгъл с координатните оси в съответствие с
пропорцията в тази комбинация. За хоризонталната част от изоквантата q1 са
характерни зависимостите
h = h0, l ≥ l0, MRST = 0,
ELhq = 1, ELlq = 0,

а за нейната вертикална част – зависимостите
l = l0, h ≥ h0, MRST = 0,
ELhq = 0, ELlq = 1,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където MRST е пределната норма на продуктово-еквивалентното заместване
на физическия с трудовия икономически фактор MRSThl, респ. пределната
норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия
икономически фактор MRSTlh, ELlq – коефициентът на еластичността на
икономическия продукт към трудовия икономически фактор, ELlq – коефициентът на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор. При хоризонталната част на изоквантната линия пределната
продуктова производителност на физическия икономически фактор ∂q/∂h е
равна на отношението q0/h0, а пределната продуктова производителност на
трудовия икономически фактор ∂q/∂l е нулева. Обратно, при вертикалната й
част пределната продуктова производителност на физическия фактор ∂q/∂h е
нулева, а пределната продуктова производителност на труджвшя фактор ∂q/∂l е
равна на отношението q0/l0.
Двуфакторната трудово-физическа производствена функция със съвършено допълващи се (взаимодопълващи се) фактори може да се представи под
формата на т.нар. производствена функция на В. Леонтиев (Leontief production function). Тя има вида q = min (aL, bK), където a и b са положителни числа.
Тази функция показва, че съотношението L/K между труда L и капитала K, което се съдържа в оптималните факторни комбинации, е постоянно число и то е
равно на съотношението a/b. Свойство на производствената функция на В. Леонтиев е наличието на постоянна възвръщаемост от мащаба на производството, т.е че min (raL, rbK) = r.min (aL, bK) (вж. продуктивност от мащаба на поризводството и еластичност на икономическия продукт към мащаба на производството).
ДВУФАКТОРНООБУСЛОВЕН
БАЛАНСИРАН
ДВУПРОДУКТОВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-factor-induced balanced two-product economic growth) (в макр.) – вид неутралноекстензивен двупродуктов растеж (в
макр.) в дадена страна, под чието въздействие обемите на два вида произвеждани хомогенни икономически продукти се променят с еднаква пропорция [те
са в специфично изражение, всеки един от тях има собствена измерителна
единица и двата взети заедно изчерпват обема на реалния брутен вътрешен
продукт (в макр.)].
ДВУФАКТОРНООБУСЛОВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (two-factor-induced two-product economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.).
ДВУФАКТОРНООБУСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (two-factorinduced economic growth) (ки) – във:
двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.).
ДЕ МОРГАН (De Morgan) (кд) – във:
закони на де Морган в икономиката.
ДЕАБИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deabitensive economic
growth), изцяло-инбитензивен икономически растеж, изцяло-битензивен
икономически растеж, хомогенно-битензивен икономически растеж, (*) –
общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия
растеж) за (а) деафитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е не по-голяма от нула и тя е деафитензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (не по-малка от единица) e цялостната котензивност на икономическия растеж, където GFI + ACO = 1, или (б)
деакотензивен икономически растеж (тогава зададената котензивност на
икономическия растеж GCO е не по-голяма от нула и тя е деакотензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (не по-малка от единица) e цялостната фитензивност на икономическия растеж, където GCO + AFI = 1 (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битензивност на икономическия растеж GBI (не по-голяма от нула и тя
е деабитензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деафитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и деакотензивност (която е
зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност
на икономическия растеж ABI (не по-малка от единица и тя е цялостната
битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна котензивност (която е прилежаща котензивност ACO на деафитензивността) и цялостна фитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на деакотензивността), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битензивност няма никакъв принос (дори може да има и негативен принос) при формирането
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на темпа растежа, докато прилежащата й битензивност цялостно (дори и над
това) формира темпа на растежа.
Изцяло-битензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитензивния икономически растеж, инбитензивния икономически растеж и
преобладаващо-инбитензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-битензивният
икономически
растеж,
нормалнобитензивният икономически растеж, хипергенно-битензивният икономически растеж, безналично-котензивният икономически растеж, декотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на деабитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са деахомеотензивният икономически растеж, деакреатензивният икономически растеж, деаретензивният икономически растеж,
деабитертензивният икономически растеж. Разновидности на изцялобитензивния растеж са деабитензивният продуктов икономически растеж*
(deabitensive product economic growth), деабитензивният факторов икономически растеж* (deabitensive factor economic growth), деабитензивният
полезностен икономически растеж* (deabitensive utility economic growth),
деабитензивният стойностен икономически растеж* (deabitensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също деабитензивният стационарен
икономически растеж* (deabitensive stationary economic growth) и деабитензивният нестационарен икономически растеж* (deabitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деафитензивиране на
икономическия растеж и деакотензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деабитензивирането
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деабитензификация на икономическия растеж (покачване на деабитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деабитензитета в темпа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на растежа), а когато деабитензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеабитензификация на икономическия растеж
(спадане на деабитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деабитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ДЕАБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitensity
of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI ≤ 0,
която е общо понятие за деафитензивност на икономическия растеж и деакотензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено неположително участие FI ≤ 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен)
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително
изразено неположително участие CO ≤ 0 на някакъв допълващ (към това на
фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва
антипозитивната (деативната) роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деабитензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между е деабитензитета на икономическия растеж bi ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деабитензивността са безналичната битензивност на икономическия растеж и дебитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на деабитензивността (вж. икономическа форма) са
деахомеотензивността на икономическия растеж, деакреатензивността на
икономическия растеж, деаретензивността на икономическия растеж, деабитертензивността на икономическия растеж. Разновидности на деабитензивността са още деабитензивността на продуктовия икономически растеж* (deabitensity of the product economic growth), деабитензивността на
факторовия икономически растеж* (deabitensity of the factor economic
growth), деабитензивността на полезностния икономически растеж* (deabitensity of the utility economic growth), деабитензивността на стойност75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния икономически растеж* (deabitensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деабитензивност на икономическия растеж* (constant deabitensity of the economic growth) (която е общо понятие за постоянната деафитензивност и постоянната деакотензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деабитензивност на икономическия растеж*
(variable deabitensity of the economic growth) (която е общо понятие за променливата деафитензивност и променливата деакотензивност на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива
деабитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deabitensity of the economic growth) и невремево-променлива деабитензивност на
икономическия растеж* (non-temporally-variable deabitensity of the economic
growth)]. Разновидности на променливата деабитензивност са (а) покачващата се деабитензивност на икономическия растеж* (raising deabitensity of
the economic growth) (общо понятие за покачваща се деафитензивност и покчваща се деакотензивност на растежа), което е деабитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деабитензивност на икономическия растеж* (subsiding deabitensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща
деафитензивност и спадаща се деакотензивност на растежа), която е субдеакотензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и
покачващата се деабитензивност образуват понятието за неспадаща деабитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deabitensity of the
economic growth) [което е несубдеабитензификация на икономическия растеж* (unsubdeabitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деабитензивност образуват понятието за непокачваща се деабитензивност на икономическия растеж* (unraising deabitensity of the economic
growth) [което е недеабитензификация на икономическия растеж* (undeabitensification of the economic growth)].
ДЕАБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deabitensitial
economic growth), субинбитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има деабитензивността на икономическия рас76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж (вж. и деабитензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деабитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са деафитензивностният икономически растеж и деакотензивностният икономически растеж.
ДЕАБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitensivity of
the economic growth) (*) – битензитет на икономическия растеж bi ≤ 0, който
е общо понятие за деафитензитет на икономическия растеж и деакотензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено неположително
участие fi ≤ 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно
изразено неположително участие co ≤ 0 на някакъв допълващ (към това на
фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж
в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва антипозитивната (деативната) роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деабитензитетът е разновидност на тензитета
на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
деабитензитета и темпа на растежа е деабитензивността на икономическия
растеж BI ≤ 0. Съставки на деабитензитета са безналичният битензитет на
икономическия растеж и дебитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на деабитензитета (вж. икономическа форма) са деахомеотензитетът на икономическия растеж, деакреатензитетът на икономическия растеж, деаретензитетът на икономическия растеж, деабитертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на деабитензитета
са още деабитензитетът на продуктовия икономически растеж* (deabitensivity of the product economic growth), деабитензитетът на факторовия
икономически растеж* (deabitensivity of the factor economic growth), деаби77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитетът на полезностния икономически растеж* (deabitensivity of the
utility economic growth), деабитензитетът на стойностния икономически
растеж* (deabitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деабитензитет на икономическия растеж* (constant deabitensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деафитензитет и постоянния деакотензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и променлив деабитензитет на икономическия растеж* (variable
deabitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия
деафитензитет и променливия деакотензитет на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деабитензитет
на икономическия растеж* (temporally-variable deabitensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деабитензитет на икономическия растеж*
(non-temporally-variable deabitensivity of the economic growth)]. Разновидности
на променливия деабитензитет са (а) покачващият се деабитензитет на
икономическия растеж* (raising deabitensivity of the economic growth) (общо
понятие за покачващ се деафитензитет и покчващ се деакотензитет на растежа), което е деабитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият
деабитензитет на икономическия растеж* (subsiding deabitensivity of the
economic growth) (общо понятие за спадащ деафитензитет и спадащ се деакотензитет на растежа), което е субдеакотензивиране на икономическия растеж.
В своята общност постоянният и покачващият се деабитензитет образуват понятието за неспадащ деабитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deabitensivity of the economic growth) [което е несубдеабитензивиране на
икономическия растеж* (unsubdeabitensivition of the economic growth)], а
постоянният и спадащият деабитензитет образуват понятието за непокачващ
се деабитензитет на икономическия растеж* (unraising deabitensivity of the
economic growth) [което е недеабитензивиране на икономическия растеж*
(undeabitensivition of the economic growth)].
ДЕАБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деафитензификация на
икономическия растеж и деакотензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитензивността на икономическия растеж, която е относително
78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на деабитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на деабитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деабитензисуфикация на икономическия растеж* (deabitensisufication of the economic growth) [което е същото като деабитензифициране на икономическия растеж* (deabitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва деабитензидефикация на икономическия растеж* (deabitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАБИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deabitertensive
economic growth), изцяло-инбитертензивен икономически растеж, изцялобитертензивен икономически растеж, хомогенно-битертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) деаинтертензивен икономически растеж (тогава
зададената интертензивност на икономическия растеж GM е не по-голяма
от нула и тя е деаинтертензивността на икономическия растеж), а нейната
прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (не по-малка от
единица) e цялостната екстертензивност на икономическия растеж, където
GM + AN = 1, или (б) деаекстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия растеж GN е не по-голяма от
нула и тя е деаекстертензивността на икономическия растеж), а нейната
прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (не по-малка от
единица) e цялостната интертензивност на икономическия растеж, където
GN + AM = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия
растеж GK (не по-голяма от нула и тя е деабитертензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деаинтертензивност (която е зададената
интертензивност GM) и деаекстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (не по-малка от единица и тя е цялостната битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна екстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на деаинтертензивността) и цялостна интертензивност (която е прилежаща интертензивност AM на деаекстертензивността), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица
е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битертен79

315

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност няма никакъв принос (дори може да има и негативен принос) при
формирането на темпа растежа, докато прилежащата й битертензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на растежа.
Изцяло-битертензивният растеж се установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитертензивния икономически растеж, инбитертензивния икономически
растеж и преобладаващо-инбитертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-битертензивният икономически растеж,
нормално-битертензивният
икономически
растеж,
хипергеннобитертензивният икономически растеж, безналично-екстертензивният икономически растеж, деекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-битертензивния растеж са деабитертензивният продуктов икономически растеж* (deabitertensive product economic
growth), деабитертензивният факторов икономически растеж* (deabitertensive factor economic growth), деабитертензивният полезностен икономически растеж* (deabitertensive utility economic growth), деабитертензивният
стойностен икономически растеж* (deabitertensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деабитертензивният стационарен икономически
растеж* (deabitertensive stationary economic growth) и деабитертензивният
нестационарен икономически растеж* (deabitertensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деаинтертензивиране на икономическия растеж и деаекстертензивиране на икономическия
растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитертензитета на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деабитертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
деабитертензификация на икономическия растеж (покачване на деабитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на деабитертензитета в темпа на растежа), а когато деабитертензивирането
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеабитертензификация на икономическия растеж (спадане на деабитертензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деабитертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на икономическия растеж K ≤ 0, която е общо понятие за деаинтертензивност на икономическия
растеж и деаекстертензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено неположително участие M ≤ 0 на някакъв вътрешен фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено
неположително участие N ≤ 0 на външен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Деабитертензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между е деабитертензитета на икономическия растеж m ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деабитертензивността са безналичната битертензивност
на икономическия растеж и дебитертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деабитертензивността са деабитертензивността на
продуктовия икономически растеж* (deabitertensity of the product economic
growth), деабитертензивността на факторовия икономически растеж*
(deabitertensity of the factor economic growth), деабитертензивността на полезностния икономически растеж* (deabitertensity of the utility economic
growth), деабитертензивността на стойностния икономически растеж*
(deabitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деабитертензивност на икономическия растеж* (constant deabitertensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната деаинтертензивност и
постоянната деаекстертензивност на растежа и е понятие на стационарния
икономически растеж) и променлива деабитертензивност на икономическия растеж* (variable deabitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за променливата деаинтертензивност и променливата деаекстертензивност на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
времево-променлива деабитертензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable deabitertensity of the economic growth) и невремевопроменлива деабитертензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deabitertensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деабитертензивност са (а) покачващата се деабитертензивност на икономическия растеж* (raising deabitertensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се деаинтертензивност и покчваща се деаекстертензивност на растежа), което е деабитертензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деабитертензивност на икономическия
растеж* (subsiding deabitertensity of the economic growth) (общо понятие за
спадаща деаинтертензивност и спадаща се деаекстертензивност на растежа),
която е субдеаекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деабитертензивност образуват понятието
за неспадаща деабитертензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deabitertensity of the economic growth) [което е несубдеабитертензификация на икономическия растеж* (unsubdeabitertensification of the economic
growth)], а постоянната и спадащата деабитертензивност образуват понятието
за непокачваща се деабитертензивност на икономическия растеж* (unraising deabitertensity of the economic growth) [което е недеабитертензификация на икономическия растеж* (undeabitertensification of the economic
growth)].
ДЕАБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deabitertensitial economic growth), субинбитертензивностен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има деабитертензивността на икономическия растеж (вж.
и деабитертензитет на икономическия растеж). То се придружава от учас82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деабитертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са деаинтертензивностният икономически растеж и деаекстертензивностният
икономически растеж.
ДЕАБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж
k ≤ 0, който е общо понятие за деаинтертензитет на икономическия растеж
и деаекстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено неположително участие m ≤ 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено неположително участие n ≤ 0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове)
се измерва антипозитивната (деативната) роля на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деабитертензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между деабитертензитета и темпа на растежа е деабитертензивността на икономическия
растеж K ≤ 0. Съставки на деабитертензитета са безналичният битертензитет на икономическия растеж и дебитертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деабитертензитета са деабитертензитетът на продуктовия икономически растеж* (deabitertensivity of the product economic
growth), деабитертензитетът на факторовия икономически растеж* (deabitertensivity of the factor economic growth), деабитертензитетът на полезностния икономически растеж* (deabitertensivity of the utility economic
growth), деабитертензитетът на стойностния икономически растеж*
(deabitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деабитертензитет на икономическия растеж* (constant deabitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деаинтертензитет и
постоянния деаекстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив деабитертензитет на икономическия
растеж* (variable deabitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия деаинтертензитет и променливия деаекстертензитет на
растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлив деабитертензитет на икономическия растеж* (temporallyvariable deabitertensivity of the economic growth) и невремево-променлив деабитертензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deabitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия деабитертензитет са (а) покачващият се деабитертензитет на икономическия
растеж* (raising deabitertensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се деаинтертензитет и покчващ се деаекстертензитет на растежа), което е деабитертензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деабитертензитет на икономическия растеж* (subsiding deabitertensivity of
the economic growth) (общо понятие за спадащ деаинтертензитет и спадащ се
деаекстертензитет на растежа), което е субдеаекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деабитертензитет образуват понятието за неспадащ деабитертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deabitertensivity of the economic growth) [което е несубдеабитертензивиране на икономическия растеж* (unsubdeabitertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деабитертензитет
образуват понятието за непокачващ се деабитертензитет на икономическия растеж* (unraising deabitertensivity of the economic growth) [което е недеабитертензивиране на икономическия растеж* (undeabitertensivition of the
economic growth)].
ДЕАБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deabitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деаинтертензификация на икономическия растеж и деаекстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на деабитертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж.
84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деабитертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на деабитертензитета в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва деабитертензисуфикация на
икономическия растеж* (deabitertensisufication of the economic growth) [което
е същото като деабитертензифициране на икономическия растеж* (deabitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деабитертензидефикация на икономическия растеж* (deabitertensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТЕНЗИВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(deaextensive
economic growth), изцяло-инекстратензивен икономически растеж, изцялоекстратензивен икономически растеж, хомогенно-екстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена
екстензивност на икономическия растеж GE не по-голяма от нула (това е деаекстензивността на икономическия растеж), и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH не по-малка от единица (това е цялостната екстратензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на
зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GE ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен
принос, докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж
(представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (неговият принос е относително изразен чрез коефициента AH ≥ 1) изцяло (или
дори повече това) формира темпа на растежа, където GE + AH = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоекстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстратензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-екстратензивният икономически растеж,
нормално-екстратензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстратензивният икономически растеж, безналично-екстензивният иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, и деекстензивният икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности на деаекстензивния растеж са деаекстензивният продуктов икономически растеж* (deaextensive product economic growth), деаекстензивният факторов икономически растеж* (deaextensive factor economic
growth), деаекстензивният полезностен икономически растеж* (deaextensive utility economic growth), деаекстензивният стойностен икономически
растеж* (deaextensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деаекстензивният стационарен икономически растеж* (deaextensive stationary economic growth) и деаекстензивният нестационарен икономически
растеж* (deaextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деаекстензивирането става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е деаекстензификация на икономическия растеж (покачване на деаекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на деаекстензитета в темпа на растежа), а когато деаекстензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеаекстензификация на икономическия растеж (спадане на деаекстензивността
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextensity
of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж, която
е не по-голяма от нула; относително изразено неположително участие E ≤ 0 на
някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж
[съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва деаекстензивността до
единица, е цялостната екстратензивност на икономическия растеж. Разно86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста. Тя е частното между деаекстензивността на икономическия
растеж e ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаекстензивността са безналичната екстензивност на икономическия растеж и деекстензивността на
икономическия растеж.
Разновидности на деаекстензивността са деаекстензивността на продуктовия икономически растеж* (deaextensity of the product economic
growth), деаекстензивността на факторовия икономически растеж*
(deaextensity of the factor economic growth), деаекстензивността на полезностния икономически растеж* (deaextensity of the utility economic growth),
деаекстензивността на стойностния икономически растеж* (deaextensity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаекстензивност на икономическия растеж* (constant deaextensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаекстензивност на икономическия растеж* (variable deaextensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаекстензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deaextensity of the economic growth) и
невремево-променлива деаекстензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deaextensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деаекстензивност са (а) покачващата се деаекстензивност на
икономическия растеж* (raising deaextensity of the economic growth), която е
деаекстензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деаекстензивност на икономическия растеж* (subsiding deaextensity of the economic
growth), която е субдеаекстензификация на икономическия растеж. В своята
общност постоянната и покачващата се деаекстензивност образуват понятието
за неспадаща деаекстензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deaextensity of the economic growth) [което е несубдеаекстензификация на
икономическия растеж* (unsubdeaextensification of the economic growth)], а
постоянната и спадащата деаекстензивност образуват понятието за непокач87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ваща се деаекстензивност на икономическия растеж* (unraising deaextensity of the economic growth) [което е недеаекстензификация на икономическия растеж* (undeaextensification of the economic growth)].
ДЕАЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaextensitial
economic growth), субинекстензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има деаекстензивността на икономическия растеж (вж. и деаекстензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деаекстензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextensivity
of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж, който не
е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие e ≤ 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж
[съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва деаекстензитета до темпа
на растежа y, е цялостният екстратензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между деаекстензитета и темпа на растежа е деаекстензивността на икономическия растеж E ≤ 0. Съставки на деаекстензитета са
безналичният екстензитет на икономическия растеж и деекстензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на деаекстензитета са деаекстензитетът на продуктовия икономически растеж* (deaextensivity of the product economic growth),
деаекстензитетът на факторовия икономически растеж* (deaextensivity
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the factor economic growth), деаекстензитетът на полезностния икономически растеж* (deaextensivity of the utility economic growth), деаекстензитетът на стойностния икономически растеж* (deaextensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаекстензитет на икономическия растеж* (constant deaextensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаекстензитет на икономическия растеж* (variable deaextensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаекстензитет на икономическия
растеж* (temporally-variable deaextensivity of the economic growth) и невремево-променлив деаекстензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deaextensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия
деаекстензитет са (а) покачващият се деаекстензитет на икономическия
растеж* (raising deaextensivity of the economic growth), което е деаекстензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деаекстензитет на икономическия растеж* (subsiding deaextensivity of the economic growth), което е
субдеаекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаекстензитет образуват понятието за неспадащ деаекстензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deaextensivity of the
economic growth) [което е несубдеаекстензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaextensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаекстензитет образуват понятието за непокачващ се деаекстензитет
на икономическия растеж* (unraising deaextensivity of the economic growth)
[което е недеаекстензивиране на икономическия растеж* (undeaextensivition of the economic growth)].

ДЕАЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деаекстензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деаекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаекстензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деаекстензи89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикация на икономическия растеж* (deaextensisufication of the economic
growth) [което е същото като деаекстензифициране на икономическия растеж* (deaextensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
деаекстензидефикация на икономическия растеж* (deaextensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaextertensive
economic growth), изцяло-реинтертензивен икономически растеж, изцялоинтертензивен икономически растеж, хомогенно-интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN не по-голяма от нула (това е деаекстертензивността на икономическия растеж), и прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM не по-малка от единица (това е цялостната интертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята
на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от
външния фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GN ≤ 0) в темпа на икономическия растеж
y (относително представен с единица) или дори може да има негативен принос,
докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) (неговият принос е
относително изразен чрез коефициента AM ≥ 1) изцяло (или дори повече това)
формира темпа на растежа, където GN + AM = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж и преобладаващоинтертензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж, нормално-интертензивният
икономически растеж, хипергенно-интертензивният икономически растеж,
безналично-екстертензивният икономически растеж, деекстертензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деаекстертензивния растеж са деаекстертензивният
продуктов икономически растеж* (deaextertensive product economic growth),
деаекстертензивният факторов икономически растеж* (deaextertensive
factor economic growth), деаекстертензивният полезностен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (deaextertensive utility economic growth), деаекстертензивният
стойностен икономически растеж* (deaextertensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деаекстертензивният стационарен икономически
растеж* (deaextertensive stationary economic growth) и деаекстертензивният
нестационарен икономически растеж* (deaextertensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaextertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато деаекстертензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деаекстертензификация на икономическия растеж (покачване на деаекстертензивността на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаекстертензитета в темпа на
растежа), а когато деаекстертензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеаекстертензификация на икономическия растеж (спадане на деаекстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаекстертензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия
растеж, която е не е по-голяма от нула; относително изразено неположително
участие N ≤ 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Интертензивността на икономическия растеж, която допълва деаекстертензивността до единица, е цялостната интертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се
и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономичес91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между деаекстертензитета на икономическия растеж n ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаекстертензивността са безналичната екстертензивност на икономическия растеж и деекстертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деаекстертензивността са деаекстертензивността на
продуктовия икономически растеж* (deaextertensity of the product economic
growth), деаекстертензивността на факторовия икономически растеж*
(deaextertensity of the factor economic growth), деаекстертензивността на полезностния икономически растеж* (deaextertensity of the utility economic
growth), деаекстертензивността на стойностния икономически растеж*
(deaextertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаекстертензивност на икономическия растеж* (constant deaextertensity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаекстертензивност на икономическия растеж* (variable
deaextertensity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаекстертензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable deaextertensity of the economic
growth) и невремево-променлива деаекстертензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deaextertensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деаекстертензивност са (а) покачващата се деаекстертензивност на икономическия растеж* (raising deaextertensity of the
economic growth), което е деаекстертензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащата деаекстертензивност на икономическия растеж* (subsiding deaextertensity of the economic growth), което е субдеаекстертензификация
на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се
деаекстертензивност образуват понятието за неспадаща деаекстертензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deaextertensity of the economic
growth) [което е несубдеаекстертензификация на икономическия растеж*
(unsubdeaextertensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата
деаекстертензивност образуват понятието за непокачваща се деаекстертензивност на икономическия растеж* (unraising deaextertensity of the economic
growth) [което е недеаекстертензификация на икономическия растеж*
(undeaextertensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaextertensitial economic growth), субинекстертензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния
икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има деаекстертензивността на икономическия
растеж (вж. и деаекстертензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на деаекстертензивността) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж, който не е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие n ≤ 0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в темпа на
икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на външения фактор при осъществяването на
икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва деаекстертензитета до темпа на растежа y, е цялостният интертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Частното между деаекстертензитета и темпа на растежа
е деаекстертензивността на икономическия растеж N ≤ 0. Съставки на деаекстертензитета са безналичният екстертензитет на икономическия растеж
и деекстертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деаекстертензитета са деаекстертензитетът на продуктовия икономически растеж* (deaextertensivity of the product economic
growth), деаекстертензитетът на факторовия икономически растеж*
(deaextertensivity of the factor economic growth), деаекстертензитетът на
полезностния икономически растеж* (deaextertensivity of the utility economic
growth), деаекстертензитетът на стойностния икономически растеж*
(deaextertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаекстертензитет на икономическия растеж* (constant deaextertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаекстертензитет на икономическия растеж* (variable deaextertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаекстертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deaextertensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деаекстертензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deaextertensivity of the economic growth)].
Разновидности на променливия деаекстертензитет са (а) покачващият се деаекстертензитет на икономическия растеж* (raising deaextertensivity of the
economic growth), което е деаекстертензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деаекстертензитет на икономическия растеж* (subsiding
deaextertensivity of the economic growth), което е субдеаекстертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаекстертензитет образуват понятието за неспадащ деаекстертензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding deaextertensivity of the economic growth)
[което е несубдеаекстертензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaextertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаекстертензитет образуват понятието за непокачващ се деаекстертензитет на
икономическия растеж* (unraising deaextertensivity of the economic growth)
[което е недеаекстертензивиране на икономическия растеж* (undeaextertensivition of the economic growth)].
ДЕАЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaextertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деаекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаекстертензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деаекстертензисуфикация на икономическия растеж* (deaextertensisufication of the economic growth) [което е същото като деаекстертензифициране
на икономическия растеж* (deaextertensifing of the economic growth)], а при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------случай (б) се извършва деаекстертензидефикация на икономическия растеж* (deaextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaextratensive
economic growth), изцяло-инекстензивен икономически растеж, изцялоекстензивен икономически растеж, хомогенно-екстензивен икономически
растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната
бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH не по-голяма от нула (това е деаекстратензивността на икономическия растеж), и прилежаща екстензивност
на икономическия растеж AE не по-малка от единица (това е цялостната екстензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия
растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GH ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен
принос, докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) (неговият
принос е относително изразен чрез коефициента AE ≥ 1) изцяло (или дори повече това) формира темпа на растежа, където GH + AE = 1 (вж. фактори на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и
на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-екстензивния икономически растеж. Негови разновидности са
анизотропно-екстензивният икономически растеж, нормално-екстензивният
икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж,
безналично-екстратензивният икономически растеж, деекстратензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деаекстратензивния растеж са деаекстратензивният
продуктов икономически растеж* (deaextratensive product economic growth),
деаекстратензивният факторов икономически растеж* (deaextratensive
factor economic growth), деаекстратензивният полезностен икономически
растеж* (deaextratensive utility economic growth), деаекстратензивният
стойностен икономически растеж* (deaextratensive value economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деаекстратензивният стационарен икономически
растеж* (deaextratensive stationary economic growth) и деаекстратензивният
нестационарен икономически растеж* (deaextratensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ДЕАЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaextratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстратензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато деаекстратензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деаекстратензификация на икономическия растеж (покачване на деаекстратензивността на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаекстратензитета в темпа на
растежа), а когато деаекстратензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеаекстратензификация на икономическия растеж (спадане на деаекстратензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаекстратензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ДЕАЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на икономическия
растеж, която е не е по-голяма от нула; относително изразено неположително
участие H ≤ 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва деаекстратензивността до единица, е цялостната екстензивност на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Тя е частното между деаекстратензитета
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж h ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаекстратензивността са безналичната екстратензивност на икономическия растеж и
деекстратензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деаекстратензивността са деаекстратензивността на
продуктовия икономически растеж* (deaextratensity of the product economic
growth), деаекстратензивността на факторовия икономически растеж*
(deaextratensity of the factor economic growth), деаекстратензивността на
полезностния икономически растеж* (deaextratensity of the utility economic
growth), деаекстратензивността на стойностния икономически растеж*
(deaextratensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаекстратензивност на икономическия растеж* (constant deaextratensity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаекстратензивност на икономическия растеж* (variable
deaextratensity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаекстратензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable deaextratensity of the economic
growth) и невремево-променлива деаекстратензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deaextratensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деаекстратензивност са (а) покачващата се деаекстратензивност на икономическия растеж* (raising deaextratensity of the
economic growth), което е деаекстратензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащата деаекстратензивност на икономическия растеж* (subsiding deaextratensity of the economic growth), което е субдеаекстратензификация
на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се
деаекстратензивност образуват понятието за неспадаща деаекстратензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deaextratensity of the economic
growth) [което е несубдеаекстратензификация на икономическия растеж*
(unsubdeaextratensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата
деаекстратензивност образуват понятието за непокачваща се деаекстратензивност на икономическия растеж* (unraising deaextratensity of the economic
growth) [което е недеаекстратензификация на икономическия растеж*
(undeaextratensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaextratensitial economic growth), субинекстратензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има деаекстратензивността на икономическия растеж (вж. и деаекстратензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на деаекстратензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaextratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж, който не е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие h ≤ 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на екстратензивения фактор при
осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Екстензитетът на икономическия растеж,
който допълва деаекстратензитета до темпа на растежа y, е цялостният екстензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между деаекстратензитета и темпа на растежа е деаекстратензивността на икономическия
растеж H ≤ 0. Съставки на деаекстратензитета са безналичният екстратензитет на икономическия растеж и детензитетът на икономическия растеж
(последното съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж).
Разновидности на деаекстратензитета са деаекстратензитетът на продуктовия икономически растеж* (deaextratensivity of the product economic
growth), деаекстратензитетът на факторовия икономически растеж*
(deaextratensivity of the factor economic growth), деаекстратензитетът на
полезностния икономически растеж* (deaextratensivity of the utility economic
growth), деаекстратензитетът на стойностния икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(deaextratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаекстратензитет на икономическия растеж* (constant deaextratensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаекстратензитет на икономическия растеж* (variable deaextratensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаекстратензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deaextratensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деаекстратензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deaextratensivity of the economic growth)].
Разновидности на променливия деаекстратензитет са (а) покачващият се деаекстратензитет на икономическия растеж* (raising deaextratensivity of the
economic growth), което е деаекстратензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деаекстратензитет на икономическия растеж* (subsiding
deaextratensivity of the economic growth), което е субдеаекстратензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаекстратензитет образуват понятието за неспадащ деаекстратензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding deaextratensivity of the economic growth)
[което е несубдеаекстратензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaextratensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаекстратензитет образуват понятието за непокачващ се деаекстратензитет на
икономическия растеж* (unraising deaextratensivity of the economic growth)
[което е недеаекстратензивиране на икономическия растеж* (undeaextratensivition of the economic growth)].

ДЕАЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaextratensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстратензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деаекстратензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаекстратензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деаекстратензисуфикация на икономическия растеж* (deaextratensisufication of the economic growth) [което е същото като деаекстратензифициране
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (deaextratensifing of the economic growth)], а при
случай (б) се извършва деаекстратензидефикация на икономическия растеж* (deaextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaintertensive
economic growth), изцяло-инекстертензивен икономически растеж, изцялоекстертензивен икономически растеж, хомогенно-екстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж GM не по-голяма от нула (това е
деаинтертензивността на икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN не по-малка от единица (това е цялостната екстертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GM ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен принос, докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) (неговият принос е относително изразен чрез коефициента AN ≥ 1) изцяло (или дори
повече това) формира темпа на растежа, където GM + AN = 1 (вж. фактори на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и
на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-екстертензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстертензивният икономически растеж, безналично-интертензивният икономически растеж, и деинтертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деаинтертензивния растеж са деаинтертензивният
продуктов икономически растеж* (deaintertensive product economic growth),
деаинтертензивният факторов икономически растеж* (deaintertensive factor economic growth), деаинтертензивният полезностен икономически рас100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (deaintertensive utility economic growth), деаинтертензивният
стойностен икономически растеж* (deaintertensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деаинтертензивният стационарен икономически
растеж* (deaintertensive stationary economic growth) и деаинтертензивният
нестационарен икономически растеж* (deaintertensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaintertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаинтертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато деаинтертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деаинтертензификация на икономическия растеж (покачване на деаинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаинтертензитета в темпа на
растежа), а когато деаинтертензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеаинтертензификация на икономическия растеж (спадане на деаинтертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaintertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж, която е не по-голяма от нула; относително изразено неположително
участие M ≤ 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва
деаинтертензивността до единица, е цялостната екстертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна ико101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между деаинтертензивността на икономическия растеж m ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаинтертензивността са безналичната интертензивност на икономическия растеж и деинтертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деаинтертензивността са деаинтертензивността на
продуктовия икономически растеж* (deaintertensity of the product economic
growth), деаинтертензивността на факторовия икономически растеж*
(deaintertensity of the factor economic growth), деаинтертензивността на полезностния икономически растеж* (deaintertensity of the utility economic
growth), деаинтертензивността на стойностния икономически растеж*
(deaintertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаинтертензивност на икономическия растеж* (constant deaintertensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаинтертензивност на икономическия растеж* (variable
deaintertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаинтертензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable deaintertensity of the economic
growth) и невремево-променлива деаинтертензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deaintertensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деаинтертензивност са (а) покачващата се деаинтертензивност на икономическия растеж* (raising deaintertensity of the
economic growth), която е деаинтертензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащата деаинтертензивност на икономическия растеж* (subsiding deaintertensity of the economic growth), която е субдеаинтертензификация
на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се
деаинтертензивност образуват понятието за неспадаща деаинтертензивност
на икономическия растеж* (unsubsiding deaintertensity of the economic
growth) [което е несубдеаинтертензификация на икономическия растеж*
(unsubdeaintertensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата
деаинтертензивност образуват понятието за непокачваща се деаинтертензивност на икономическия растеж* (unraising deaintertensity of the economic
growth) [което е недеаинтертензификация на икономическия растеж* (undeaintertensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaintertensitial economic growth), субреинтертензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния
икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има деаинтертензивността на икономическия
растеж (вж. и деаинтертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия
растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с
това на деаинтертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaintertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж,
който не е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие m ≤
0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва деаинтертензитета до темпа на растежа y, е цялостният екстертензитет на
икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Частното между деаинтертензитета и темпа
на растежа е деаинтертензивността на икономическия растеж M ≤ 0. Съставки на деаинтертензитета са безналичният интертензитет на икономическия растеж и деинтертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деаинтертензитета са деаинтертензитетът на продуктовия икономически растеж* (deaintertensivity of the product economic
growth), деаинтертензитетът на факторовия икономически растеж*
(deaintertensivity of the factor economic growth), деаинтертензитетът на полезностния икономически растеж* (deaintertensivity of the utility economic
growth), деаинтертензитетът на стойностния икономически растеж*
(deaintertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаинтертензитет на икономическия растеж* (constant deaintertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаинтертензитет на икономическия растеж* (variable
deaintertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаинтертензитет на
икономическия растеж* (temporally-variable deaintertensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деаинтертензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deaintertensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия деаинтертензитет са (а) покачващият се деаинтертензитет на икономическия растеж* (raising deaintertensivity of the
economic growth), което е деаинтертензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деаинтертензитет на икономическия растеж* (subsiding
deaintertensivity of the economic growth), което е субдеаинтертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаинтертензитет образуват понятието за неспадащ деаинтертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deaintertensivity of the economic growth)
[което е несубдеаинтертензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaintertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаинтертензитет образуват понятието за непокачващ се деаинтертензитет на
икономическия растеж* (unraising deaintertensivity of the economic growth)
[което е недеаинтертензивиране на икономическия растеж* (undeaintertensivition of the economic growth)].
ДЕАИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaintertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаинтертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деаинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаинтертензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деаинтертензисуфикация на икономическия растеж* (deaintertensisufication of the economic growth) [което е същото като деаинтертензифициране на
икономическия растеж* (deaintertensifing of the economic growth)], а при слу104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чай (б) се извършва деаинтертензидефикация на икономическия растеж*
(deaintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАКАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacatensive economic
growth), изцяло-иноптензивен икономически растеж, изцяло-оптензивен
икономически растеж, хомогенно-оптензивен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена катензивност на икономическия растеж GI не по-голяма от нула (това е деакатензивността на икономическия растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж
AA не по-малка от единица (това е цялостната оптензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GI ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с
единица) или дори може да има негативен принос, докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (неговият принос е относително изразен чрез коефициента AA ≥ 1) изцяло (или дори повече това) формира темпа
на растежа, където GI + AA = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж,
иноптензивния икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-оптензивният
икономически растеж, нормално-оптензивният икономически растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж, безналично-катензивният
икономически растеж, и декатензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деакатензивния растеж са деакатензивният продуктов икономически растеж* (deacatensive product economic growth), деакатензивният факторов икономически растеж* (deacatensive factor economic
growth), деакатензивният полезностен икономически растеж* (deacatensive utility economic growth), деакатензивният стойностен икономически
растеж* (deacatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деакатензивният стационарен икономически растеж* (deacatensive stationary economic growth) и деакатензивният нестационарен икономически
растеж* (deacatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacatensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато деакатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа
на растежа, това е деакатензификация на икономическия растеж (покачване
на деакатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакатензитета в темпа на растежа), а когато деакатензивирането
става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеакатензификация на икономическия растеж (спадане на деакатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деакатензитета в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacatensity
of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж, която е
не по-голяма от нула; относително изразено неположително участие I ≤ 0 на
някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната
(деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва деакатензивността до
единица, е цялостната оптензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между деакатензивността на икономическия растеж i ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деакатензивността са безналичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------катензивност на икономическия растеж и декатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деакатензивността са деакатензивността на продуктовия икономически растеж* (deacatensity of the product economic growth),
деакатензивността на факторовия икономически растеж* (deacatensity of
the factor economic growth), деакатензивността на полезностния икономически растеж* (deacatensity of the utility economic growth), деакатензивността на стойностния икономически растеж* (deacatensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деакатензивност на икономическия растеж* (constant deacatensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деакатензивност на икономическия растеж* (variable deacatensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деакатензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deacatensity of the economic growth) и невремево-променлива деакатензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deacatensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деакатензивност са (а) покачващата се деакатензивност на
икономическия растеж* (raising deacatensity of the economic growth), която е
деакатензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деакатензивност на икономическия растеж* (subsiding deacatensity of the economic
growth), която е субдеакатензификация на икономическия растеж. В своята
общност постоянната и покачващата се деакатензивност образуват понятието
за неспадаща деакатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deacatensity of the economic growth) [което е несубдеакатензификация на
икономическия растеж* (unsubdeacatensification of the economic growth)], а
постоянната и спадащата деакатензивност образуват понятието за непокачваща се деакатензивност на икономическия растеж* (unraising deacatensity of
the economic growth) [което е недеакатензификация на икономическия растеж* (undeacatensification of the economic growth)].
ДЕАКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacatensitial
economic growth), субинкатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия рас107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има деакатензивността на икономическия растеж (вж. и
деакатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деакатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacatensivity of
the economic growth) (*) – катензитет на икономическия растеж, който не е
по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие i ≤ 0 на някакъв
идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж
[съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва деакатензитета до темпа на
растежа y, е цялостният оптензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между деакатензитета и темпа на растежа е деакатензивността на икономическия растеж I ≤ 0. Съставки на деакатензитета са безналичният катензитет на икономическия растеж и декатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деакатензитета са деакатензитетът на продуктовия
икономически растеж* (deacatensivity of the product economic growth), деакатензитетът на факторовия икономически растеж* (deacatensivity of the
factor economic growth), деакатензитетът на полезностния икономически
растеж* (deacatensivity of the utility economic growth), деакатензитетът на
стойностния икономически растеж* (deacatensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деакатензитет на икономическия растеж* (constant deacatensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деакатензитет на икономическия растеж* (variable deacatensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив деакатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deacatensivity of the economic growth) и невремевопроменлив деакатензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deacatensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия
деакатензитет са (а) покачващият се деакатензитет на икономическия
растеж* (raising deacatensivity of the economic growth), което е деакатензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деакатензитет на икономическия растеж* (subsiding deacatensivity of the economic growth), което е
субдеакатензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деакатензитет образуват понятието за неспадащ деакатензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deacatensivity of the
economic growth) [което е несубдеакатензивиране на икономическия растеж* (unsubdeacatensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деакатензитет образуват понятието за непокачващ се деакатензитет
на икономическия растеж* (unraising deacatensivity of the economic growth)
[което е недеакатензивиране на икономическия растеж* (undeacatensivition
of the economic growth)].
ДЕАКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacatensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакатензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деакатензитета
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на деакатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деакатензисуфикация
на икономическия растеж* (deacatensisufication of the economic growth) [което е същото като деакатензифициране на икономическия растеж* (deacatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деакатензидефикация на икономическия растеж* (deacatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАКВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaqualitensive
economic growth), изцяло-инквантитензивен икономически растеж, изцялоквантитензивен икономически растеж, хомогенно-квантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия растеж GR не по-голяма от нула
(това е деаквалитензивността на икономическия растеж), и прилежаща
квантитензивност на икономическия растеж AQ не по-малка от единица (това е цялостната квантитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При
него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма
принос (относително изразен чрез коефициента GR ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има
негативен принос, докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия
растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж)
(неговият принос е относително изразен чрез коефициента AQ ≥ 1) изцяло (или
дори повече това) формира темпа на растежа, където GR + AQ = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоквантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически
растеж и преобладаващо-квантитензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-квантитензивният икономически растеж,
нормално-квантитензивният
икономически
растеж,
хипергенноквантитензивният икономически растеж, безналично-квалитензивният икономически растеж, деквалитензивният икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности на деаквалитензивния растеж са деаквалитензивният
продуктов икономически растеж* (deaqualitensive product economic growth),
деаквалитензивният факторов икономически растеж* (deaqualitensive factor economic growth), деаквалитензивният полезностен икономически растеж* (deaqualitensive utility economic growth), деаквалитензивният
стойностен икономически растеж* (deaqualitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деаквалитензивният стационарен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (deaqualitensive stationary economic growth) и деаквалитензивният
нестационарен икономически растеж* (deaqualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaqualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквалитензитета на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деаквалитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деаквалитензификация на икономическия
растеж (покачване на деаквалитензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на деаквалитензитета в темпа на растежа), а
когато деаквалитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеаквалитензификация на икономическия растеж (спадане на
деаквалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaqualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на икономическия
растеж, която е не е по-голяма от нула; относително изразено неположително
участие R ≤ 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва деаквалитензивността до единица, е цялостната квантитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между деаквалитензитета на икономическия растеж r ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаквалитензивността са безналичната квалитензивност на икономическия растеж и деквалитензивността на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на деаквалитензивността са деаквалитензивността на
продуктовия икономически растеж* (deaqualitensity of the product economic
growth), деаквалитензивността на факторовия икономически растеж*
(deaqualitensity of the factor economic growth), деаквалитензивността на полезностния икономически растеж* (deaqualitensity of the utility economic
growth), деаквалитензивността на стойностния икономически растеж*
(deaqualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаквалитензивност на икономическия растеж* (constant deaqualitensity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаквалитензивност на икономическия растеж* (variable deaqualitensity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаквалитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deaqualitensity of the economic
growth) и невремево-променлива деаквалитензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deaqualitensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деаквалитензивност са (а) покачващата се деаквалитензивност на икономическия растеж* (raising deaqualitensity of the
economic growth), което е деаквалитензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата деаквалитензивност на икономическия растеж* (subsiding
deaqualitensity of the economic growth), което е субдеаквалитензификация на
икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деаквалитензивност образуват понятието за неспадаща деаквалитензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding deaqualitensity of the economic growth)
[което е несубдеаквалитензификация на икономическия растеж* (unsubdeaqualitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деаквалитензивност образуват понятието за непокачваща се деаквалитензивност
на икономическия растеж* (unraising deaqualitensity of the economic growth)
[което е недеаквалитензификация на икономическия растеж* (undeaqualitensification of the economic growth)].
ДЕАКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaqualitensitial economic growth), субинквалитензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитен112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има деаквалитензивността на
икономическия растеж (вж. и деаквалитензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на деаквалитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaqualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж,
който не е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие r ≤ 0
на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Квантитензитетът на икономическия растеж, който допълва деаквалитензитета до темпа на растежа y, е цялостният квантитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Частното между деаквалитензитета и темпа
на растежа е деаквалитензивността на икономическия растеж R ≤ 0. Съставки на деаквалитензитета са безналичният квалитензитет на икономическия
растеж и деквалитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деаквалитензитета са деаквалитензитетът на продуктовия икономически растеж* (deaqualitensivity of the product economic
growth), деаквалитензитетът на факторовия икономически растеж*
(deaqualitensivity of the factor economic growth), деаквалитензитетът на полезностния икономически растеж* (deaqualitensivity of the utility economic
growth), деаквалитензитетът на стойностния икономически растеж*
(deaqualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаквалитензитет на икономическия растеж* (constant deaqualitensivity of the
113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаквалитензитет на икономическия растеж* (variable deaqualitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаквалитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deaqualitensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деаквалитензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deaqualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия деаквалитензитет са (а) покачващият се деаквалитензитет на икономическия растеж* (raising deaqualitensivity of the
economic growth), което е деаквалитензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деаквалитензитет на икономическия растеж* (subsiding
deaqualitensivity of the economic growth), което е субдеаквалитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаквалитензитет образуват понятието за неспадащ деаквалитензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding deaqualitensivity of the economic growth)
[което е несубдеаквалитензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaqualitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаквалитензитет образуват понятието за непокачващ се деаквалитензитет на икономическия растеж* (unraising deaqualitensivity of the economic growth) [което е недеаквалитензивиране на икономическия растеж* (undeaqualitensivition of the economic growth)].

ДЕАКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaqualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деаквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаквалитензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деаквалитензисуфикация на икономическия растеж* (deaqualitensisufication of the economic growth) [което е същото като деаквалитензифициране на
икономическия растеж* (deaqualitensifing of the economic growth)], а при
случай (б) се извършва деаквалитензидефикация на икономическия растеж* (deaqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАКВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaquantitensive
economic growth), изцяло-инквалитензивен икономически растеж, изцялоквалитензивен икономически растеж, хомогенно-квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия растеж GQ не по-голяма от нула
(това е деаквантитензивността на икономическия растеж), и прилежаща
квалитензивност на икономическия растеж AR не по-малка от единица (това
е цялостната квалитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност
на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него
ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) е че изобщо няма
принос (относително изразен чрез коефициента GQ ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има
негативен принос, докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж)
(неговият принос е относително изразен чрез коефициента AR ≥ 1) изцяло (или
дори повече това) формира темпа на растежа, където GQ + AR = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоквалитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквалитензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-квалитензивният икономически растеж, нормално-квалитензивният икономически растеж, хипергенно-квалитензивният
икономически растеж, безналично-квантитензивният икономически растеж,
и деквантитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на деаквантитензивния растеж са деаквантитензивният
продуктов икономически растеж* (deaquantitensive product economic
growth), деаквантитензивният факторов икономически растеж* (deaquantitensive factor economic growth), деаквантитензивният полезностен икономически растеж* (deaquantitensive utility economic growth), деаквантитензивният стойностен икономически растеж* (deaquantitensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също деаквантитензивният стациона115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рен икономически растеж* (deaquantitensive stationary economic growth) и
деаквантитензивният нестационарен икономически растеж* (deaquantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж
и нестационарен икономически растеж).
ДЕАКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaquantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато деаквантитензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деаквантитензификация на икономическия растеж (покачване на деаквантитензивността на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаквантитензитета в темпа на
растежа), а когато деаквантитензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеаквантитензификация на икономическия растеж (спадане на деаквантитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаквантитензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ДЕАКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaquantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на икономическия растеж, която е не по-голяма от нула; относително изразено неположително участие Q ≤ 0 на някакъв количествен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва
деаквантитензивността до единица, е цялостната квалитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между деаквантитензивността на икономическия растеж q ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаквантитензивността са безналичната квантитензивност на икономическия растеж и деквантитензивността на икономическия растеж.
116

352

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на деаквантитензивността са деаквантитензивността на
продуктовия икономически растеж* (deaquantitensity of the product economic
growth), деаквантитензивността на факторовия икономически растеж*
(deaquantitensity of the factor economic growth), деаквантитензивността на
полезностния икономически растеж* (deaquantitensity of the utility economic
growth), деаквантитензивността на стойностния икономически растеж*
(deaquantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаквантитензивност на икономическия растеж* (constant deaquantitensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деаквантитензивност на икономическия растеж*
(variable deaquantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаквантитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deaquantitensity of
the economic growth) и невремево-променлива деаквантитензивност на
икономическия растеж* (non-temporally-variable deaquantitensity of the
economic growth)]. Разновидности на променливата деаквантитензивност са (а)
покачващата се деаквантитензивност на икономическия растеж* (raising
deaquantitensity of the economic growth), която е деаквантитензификация на
икономическия растеж, и (б) спадащата деаквантитензивност на икономическия растеж* (subsiding deaquantitensity of the economic growth), която е
субдеаквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност
постоянната и покачващата се деаквантитензивност образуват понятието за
неспадаща деаквантитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deaquantitensity of the economic growth) [което е несубдеаквантитензификация на икономическия растеж* (unsubdeaquantitensification of the economic
growth)], а постоянната и спадащата деаквантитензивност образуват понятието
за непокачваща се деаквантитензивност на икономическия растеж* (unraising deaquantitensity of the economic growth) [което е недеаквантитензификация на икономическия растеж* (undeaquantitensification of the economic
growth)].
ДЕАКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaquantitensitial economic growth), субинквантитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на ико117

353

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има деаквантитензивността на икономическия растеж (вж. и деаквантитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на деаквантитензивността) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа).
ДЕАКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaquantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия
растеж, който не е по-голям от нула; абсолютно изразено неположително
участие q ≤ 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва
деаквантитензитета до темпа на растежа y, е цялостният квалитензитет на
икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Частното между деаквантитензитета и темпа на растежа е деаквантитензивността на икономическия растеж Q ≤ 0. Съставки на деаквантитензитета са безналичният квантитензитет на икономическия растеж и деквантитензитетът на икономическия
растеж.
Разновидности на деаквантитензитета са деаквантитензитетът на
продуктовия икономически растеж* (deaquantitensivity of the product economic growth), деаквантитензитетът на факторовия икономически растеж* (deaquantitensivity of the factor economic growth), деаквантитензитетът на полезностния икономически растеж* (deaquantitensivity of the utility
economic growth), деаквантитензитетът на стойностния икономически
растеж* (deaquantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаквантитензитет на икономическия растеж* (constant deaquantitensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив деаквантитензитет на икономическия растеж* (variable deaquantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаквантитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deaquantitensivity of the
economic growth) и невремево-променлив деаквантитензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deaquantitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на променливия деаквантитензитет са (а) покачващият се деаквантитензитет на икономическия растеж* (raising deaquantitensivity of the economic growth), което е деаквантитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деаквантитензитет на икономическия растеж* (subsiding deaquantitensivity of the economic growth), което е субдеаквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният
и покачващият се деаквантитензитет образуват понятието за неспадащ деаквантитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deaquantitensivity
of the economic growth) [което е несубдеаквантитензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaquantitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаквантитензитет образуват понятието за непокачващ се деаквантитензитет на икономическия растеж* (unraising deaquantitensivity
of the economic growth) [което е недеаквантитензивиране на икономическия
растеж* (undeaquantitensivition of the economic growth)].
ДЕАКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deaquantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деаквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаквантитензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деаквантитензисуфикация на икономическия растеж* (deaquantitensisufication of the economic growth) [което е същото като деаквантитензифициране
на икономическия растеж* (deaquantitensifing of the economic growth)], а при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------случай (б) се извършва деаквантитензидефикация на икономическия растеж* (deaquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ДЕАКОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacotensive economic
growth), изцяло-инфитензивен икономически растеж, изцяло-фитензивен
икономически растеж, хомогенно-фитензивен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена котензивност на
икономическия растеж GCO не по-голяма от нула (това е деакотензивността
на икономическия растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия
растеж AFI не по-малка от единица (това е цялостната фитензивност на
икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ
фактор на икономическия растеж е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GCO ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен принос, докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (неговият принос е относително изразен чрез коефициента AFI ≥ 1) изцяло (или дори повече
това) формира темпа на растежа, където GCO + AFI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-фитензивния
икономически растеж, инфитензивния икономически растеж и преобладаващо-фитензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-фитензивният икономически растеж, нормално-фитензивният икономически растеж, хипергенно-фитензивният икономически растеж, безналичнокотензивният икономически растеж, декотензивният икономически растеж.
Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на деакотензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са деаквалитензивният икономически растеж, деаекстратензивният икономически растеж, деаоптензивният икономически растеж,
деаекстертензивният икономически растеж. Разновидности на деакотензивния растеж са деакотензивният продуктов икономически растеж* (deacotensive product economic growth), деакотензивният факторов икономически
растеж* (deacotensive factor economic growth), деакотензивният полезностен икономически растеж* (deacotensive utility economic growth), деакотен120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивният стойностен икономически растеж* (deacotensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деакотензивният стационарен икономически растеж* (deacotensive stationary economic growth) и деакотензивният нестационарен икономически растеж* (deacotensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато деакотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа
на растежа, това е деакотензификация на икономическия растеж (покачване
на деакотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакотензитета в темпа на растежа), а когато деакотензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеакотензификация на икономическия растеж (спадане на деакотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деакотензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacotensity
of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия растеж, която е
не е по-голяма от нула; относително изразено неположително участие CO ≤ 0
на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж
y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на
допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Фитензивността на
икономическия растеж, която допълва деакотензивността до единица, е цялостната фитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя е частното между деакотензитета на икономическия растеж co ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деакотензивността са безналичната котензивност
на икономическия растеж и декотензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на деакотензивността (вж. икономическа форма) са
деаквалитензивността на икономическия растеж, деаекстратензивността
на икономическия растеж, деаоптензивността на икономическия растеж,
деаекстертензивността на икономическия растеж. Разновидности на деакотензивността са още деакотензивността на продуктовия икономически
растеж* (deacotensity of the product economic growth), деакотензивността
на факторовия икономически растеж* (deacotensity of the factor economic
growth), деакотензивността на полезностния икономически растеж*
(deacotensity of the utility economic growth), деакотензивността на стойностния икономически растеж* (deacotensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деакотензивност на икономическия растеж* (constant deacotensity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деакотензивност на икономическия растеж* (variable deacotensity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деакотензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deacotensity of the economic growth) и невремево-променлива деакотензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deacotensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деакотензивност са (а) покачващата се деакотензивност на
икономическия растеж* (raising deacotensity of the economic growth), което е
деакотензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деакотензивност на икономическия растеж* (subsiding deacotensity of the economic
growth), което е субдеакотензификация на икономическия растеж. В своята
общност постоянната и покачващата се деакотензивност образуват понятието
за неспадаща деакотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deacotensity of the economic growth) [което е несубдеакотензификация на
икономическия растеж* (unsubdeacotensification of the economic growth)], а
постоянната и спадащата деакотензивност образуват понятието за непокачваща се деакотензивност на икономическия растеж* (unraising deacotensity
of the economic growth) [което е недеакотензификация на икономическия
растеж* (undeacotensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacotensitial
economic growth), субинкотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има деакотензивността на икономическия растеж (вж. и деакотензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деакотензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacotensivity of
the economic growth) (*) – котензитет на икономическия растеж, който не е
по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие co ≤ 0 на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от
съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва деакотензитета до темпа на растежа y, е цялостният фитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното
между деакотензитета и темпа на растежа е деакотензивността на икономическия растеж CO ≤ 0. Съставки на деакотензитета са безналичният котензитет на икономическия растеж и декотензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на деакотензитета (вж. икономическа форма) са деаквалитензитетът на икономическия растеж, деаекстратензитетът на
икономическия растеж, деаоптензитетът на икономическия растеж, деаекстертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на деакотензитета са още деакотензитетът на продуктовия икономически растеж* (deacotensivity of the product economic growth), деакотензитетът на факторовия
123

359

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж* (deacotensivity of the factor economic growth), деакотензитетът на полезностния икономически растеж* (deacotensivity of the
utility economic growth), деакотензитетът на стойностния икономически
растеж* (deacotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деакотензитет на икономическия растеж* (constant deacotensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деакотензитет на икономическия растеж* (variable deacotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деакотензитет на икономическия
растеж* (temporally-variable deacotensivity of the economic growth) и невремево-променлив деакотензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deacotensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия
деакотензитет са (а) покачващият се деакотензитет на икономическия
растеж* (raising deacotensivity of the economic growth), което е деакотензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деакотензитет на икономическия растеж* (subsiding deacotensivity of the economic growth), което е
субдеакотензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деакотензитет образуват понятието за неспадащ деакотензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deacotensivity of the
economic growth) [което е несубдеакотензивиране на икономическия растеж* (unsubdeacotensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деакотензитет образуват понятието за непокачващ се деакотензитет
на икономическия растеж* (unraising deacotensivity of the economic growth)
[което е недеакотензивиране на икономическия растеж* (undeacotensivition
of the economic growth)].
ДЕАКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деакотензитета
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на деакотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деакотензисуфикация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (deacotensisufication of the economic growth) [което е същото като деакотензифициране на икономическия растеж* (deacotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деакотензидефикация на икономическия растеж* (deacotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАКРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacreatensive
economic growth), изцяло-инкреатензивен икономически растеж, изцялокреатензивен икономически растеж, хомогенно-креатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според креативната бинарна типология на
икономическия растеж) за (а) деаекстензивен икономически растеж (тогава
зададената екстензивност на икономическия растеж GE е не по-голяма от
нула и тя е деаекстензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH (не по-малка от
единица) e цялостната екстратензивност на икономическия растеж, където
GE + AH = 1, или (б) деаекстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия растеж GH е не по-голяма от
нула и тя е деаекстратензивността на икономическия растеж), а нейната
прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE (не по-малка от
единица) e цялостната екстензивност на икономическия растеж, където GH
+ AE = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената креатензивност на икономическия растеж
GD (не по-голяма от нула и тя е деакреатензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деаекстензивност (която е зададената екстензивност
GE) и деаекстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (не
по-малка от единица и тя е цялостната креатензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за цялостна екстратензивност (която е прилежаща
екстратензивност AH на деаекстензивността) и цялостна екстензивност (която
е прилежаща екстензивност AE на деаекстратензивността), където GD + AD =
1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената креатензивност няма никакъв принос (дори
може да има и негативен принос) при формирането на темпа растежа, докато
прилежащата й креатензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на
растежа.
Изцяло-креатензивният растеж се установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващокреатензивния икономически растеж, инкреатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкреатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-креатензивният икономически растеж, нормално-креатензивният икономически растеж, хипергенно-креатензивният икономически растеж, безналично-екстратензивният икономически растеж,
деекстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-креатензивния растеж са деакреатензивният
продуктов икономически растеж* (deacreatensive product economic growth),
деакреатензивният факторов икономически растеж* (deacreatensive factor
economic growth), деакреатензивният полезностен икономически растеж*
(deacreatensive utility economic growth), деакреатензивният стойностен
икономически растеж* (deacreatensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също деакреатензивният стационарен икономически растеж* (deacreatensive stationary economic growth) и деакреатензивният нестационарен
икономически растеж* (deacreatensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деаекстензивиране на
икономическия растеж и деаекстратензивиране на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на деакреатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деакреатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деакреатензификация на икономическия растеж (покачване на деакреатензивността на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакреатензитета в темпа на растежа), а когато деакреатензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеакреатензификация на икономическия растеж (спадане на деакреатензивността на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на деакреатензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacreatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на икономическия растеж
D ≤ 0, която е общо понятие за деаекстензивност на икономическия растеж и
деаекстратензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено неположително участие E ≤ 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено неположително участие H ≤ 0 на екстратензивен фактор на икономическия растеж
в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деакреатензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността
на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между е деакреатензитета на икономическия растеж d ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на
деакреатензивността са безналичната креатензивност на икономическия растеж и декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деакреатензивността са деакреатензивността на продуктовия икономически растеж* (deacreatensity of the product economic
growth), деакреатензивността на факторовия икономически растеж*
(deacreatensity of the factor economic growth), деакреатензивността на полезностния икономически растеж* (deacreatensity of the utility economic
growth), деакреатензивността на стойностния икономически растеж*
(deacreatensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деакреатензивност на икономическия растеж* (constant deacreatensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната деаекстензивност и
постоянната деаекстратензивност на растежа и е понятие на стационарния
икономически растеж) и променлива деакреатензивност на икономическия
растеж* (variable deacreatensity of the economic growth) (която е общо понятие
за променливата деаекстензивност и променливата деаекстратензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлива деакреатензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable deacreatensity of the economic growth) и невремево-променлива деакреатензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable deacreatensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деакреатензивност са (а) покачващата се деакреатензивност на икономическия растеж* (raising deacreatensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се деаекстензивност и покчваща се деаекстратензивност на растежа), което е деакреатензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деакреатензивност на икономическия растеж* (subsiding deacreatensity of the
economic growth) (общо понятие за спадаща деаекстензивност и спадаща се
деаекстратензивност на растежа), която е субдеаекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деакреатензивност образуват понятието за неспадаща деакреатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deacreatensity of the economic growth) [което е
несубдеакреатензификация на икономическия растеж* (unsubdeacreatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деакреатензивност
образуват понятието за непокачваща се деакреатензивност на икономическия растеж* (unraising deacreatensity of the economic growth) [което е недеакреатензификация на икономическия растеж* (undeacreatensification of the
economic growth)].
ДЕАКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deacreatensitial economic growth), субинкреатензивностен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния
икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има деакреатензивността на икономическия
растеж (вж. и деакреатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия
растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с
това на деакреатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са
деаекстензивностният икономически растеж и деаекстратензивностният
икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deacreatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d ≤
0, който е общо понятие за деаекстензитет на икономическия растеж и деаекстратензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
неположително участие e ≤ 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено неположително участие h ≤ 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на екстратензивения
фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деакреатензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между деакреатензитета и темпа на растежа е деакреатензивността на икономическия растеж D ≤ 0. Съставки на деакреатензитета
са безналичният креатензитет на икономическия растеж и декреатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деакреатензитета са деакреатензитетът на продуктовия икономически растеж* (deacreatensivity of the product economic
growth), деакреатензитетът на факторовия икономически растеж*
(deacreatensivity of the factor economic growth), деакреатензитетът на полезностния икономически растеж* (deacreatensivity of the utility economic
growth), деакреатензитетът на стойностния икономически растеж*
(deacreatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деакреатензитет на икономическия растеж* (constant deacreatensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деаекстензитет и постоянния деаекстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив деакреатензитет на икономическия растеж*
(variable deacreatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за про129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менливия деаекстензитет и променливия деаекстратензитет на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деакреатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deacreatensivity of the economic growth) и невремево-променлив деакреатензитет на
икономическия растеж* (non-temporally-variable deacreatensivity of the
economic growth)]. Разновидности на променливия деакреатензитет са (а) покачващият се деакреатензитет на икономическия растеж* (raising
deacreatensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се деаекстензитет и покчващ се деаекстратензитет на растежа), което е деакреатензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деакреатензитет на икономическия растеж* (subsiding deacreatensivity of the economic growth) (общо
понятие за спадащ деаекстензитет и спадащ се деаекстратензитет на растежа),
което е субдеаекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деакреатензитет образуват понятието за
неспадащ деакреатензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deacreatensivity of the economic growth) [което е несубдеакреатензивиране на
икономическия растеж* (unsubdeacreatensivition of the economic growth)], а
постоянният и спадащият деакреатензитет образуват понятието за непокачващ
се деакреатензитет на икономическия растеж* (unraising deacreatensivity
of the economic growth) [което е недеакреатензивиране на икономическия
растеж* (undeacreatensivition of the economic growth)].
ДЕАКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deacreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деаекстензификация на икономическия растеж и деаекстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на деакреатензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деакреатензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на деакреатензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва деакреатензисуфикация на икономическия растеж* (deacreatensisufication of the economic growth) [което е същото като деакреатензифициране на икономическия растеж* (deacreatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деакреатензидефикация на икономическия растеж* (deacreatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaoptensive economic
growth), изцяло-инкатензивен икономически растеж, изцяло-катензивен
икономически растеж, хомогенно-катензивен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA не по-голяма от нула (това е деаоптензивността на
икономическия растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI не по-малка от единица (това е цялостната катензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на
икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на
икономическия растеж) е че изобщо няма принос (относително изразен чрез
коефициента GA ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен принос, докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (неговият принос е относително изразен чрез коефициента AI ≥ 1) изцяло (или дори повече това) формира темпа на растежа, където GA + AI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически
растеж, инкатензивния икономически растеж и преобладаващо-катензивния
икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-катензивният
икономически растеж, нормално-катензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически растеж, безналично-оптензивният икономически растеж, деоптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деаоптензивния растеж са деаоптензивният продуктов икономически растеж* (deaoptensive product economic growth), деаоптензивният факторов икономически растеж* (deaoptensive factor economic
growth), деаоптензивният полезностен икономически растеж* (deaoptensive utility economic growth), деаоптензивният стойностен икономически
растеж* (deaoptensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деаоптензивният стационарен икономически растеж* (deaoptensive stationary economic growth) и деаоптензивният нестационарен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (deaoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaoptensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаоптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато деаоптензивирането става по-бързо от нарастването на темпа
на растежа, това е деаоптензификация на икономическия растеж (покачване
на деаоптензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаоптензитета в темпа на растежа), а когато деаоптензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеаоптензификация на икономическия растеж (спадане на деаоптензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаоптензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaoptensity
of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж, която е
не е по-голяма от нула; относително изразено неположително участие A ≤ 0 на
някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната
(деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Катензивността на икономическия растеж, която допълва деаоптензивността до
единица, е цялостната катензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между деаоптензитета на икономическия растеж a
≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаоптензивността са безналичната оптензивност на икономическия растеж и деоптензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деаоптензивността са деаоптензивността на продуктовия икономически растеж* (deaoptensity of the product economic growth),
деаоптензивността на факторовия икономически растеж* (deaoptensity of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the factor economic growth), деаоптензивността на полезностния икономически растеж* (deaoptensity of the utility economic growth), деаоптензивността на стойностния икономически растеж* (deaoptensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаоптензивност на икономическия растеж* (constant deaoptensity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деаоптензивност на икономическия растеж* (variable deaoptensity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деаоптензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deaoptensity of the economic growth) и
невремево-променлива деаоптензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deaoptensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деаоптензивност са (а) покачващата се деаоптензивност на
икономическия растеж* (raising deaoptensity of the economic growth), което е
деаоптензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деаоптензивност на икономическия растеж* (subsiding deaoptensity of the economic
growth), което е субдеаоптензификация на икономическия растеж. В своята
общност постоянната и покачващата се деаоптензивност образуват понятието
за неспадаща деаоптензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deaoptensity of the economic growth) [което е несубдеаоптензификация на
икономическия растеж* (unsubdeaoptensification of the economic growth)], а
постоянната и спадащата деаоптензивност образуват понятието за непокачваща се деаоптензивност на икономическия растеж* (unraising deaoptensity
of the economic growth) [което е недеаоптензификация на икономическия
растеж* (undeaoptensification of the economic growth)].

ДЕАОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deaoptensitial
economic growth), субиноптензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има деаоптензивността на икономическия растеж (вж. и
деаоптензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
133

369

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деаоптензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕАОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaoptensivity of
the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия растеж, който не е
по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие a ≤ 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на неидентифицирания фактор при осъществяването
на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва деаоптензитета до темпа на растежа y, е цялостният катензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Частното между деаоптензитета и темпа на растежа е
деаоптензивността на икономическия растеж A ≤ 0. Съставки на деаоптензитета са безналичният оптензитет на икономическия растеж и деоптензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деаоптензитета са деаоптензитетът на продуктовия
икономически растеж* (deaoptensivity of the product economic growth), деаоптензитетът на факторовия икономически растеж* (deaoptensivity of
the factor economic growth), деаоптензитетът на полезностния икономически растеж* (deaoptensivity of the utility economic growth), деаоптензитетът на стойностния икономически растеж* (deaoptensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаоптензитет на икономическия растеж* (constant deaoptensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деаоптензитет на икономическия растеж* (variable deaoptensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаоптензитет на икономическия
134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (temporally-variable deaoptensivity of the economic growth) и невремево-променлив деаоптензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deaoptensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия
деаоптензитет са (а) покачващият се деаоптензитет на икономическия
растеж* (raising deaoptensivity of the economic growth), което е деаоптензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деаоптензитет на икономическия растеж* (subsiding deaoptensivity of the economic growth), което е
субдеаоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деаоптензитет образуват понятието за неспадащ деаоптензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deaoptensivity of the
economic growth) [което е несубдеаоптензивиране на икономическия растеж* (unsubdeaoptensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деаоптензитет образуват понятието за непокачващ се деаоптензитет
на икономическия растеж* (unraising deaoptensivity of the economic growth)
[което е недеаоптензивиране на икономическия растеж* (undeaoptensivition
of the economic growth)].
ДЕАОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deaoptensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деаоптензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деаоптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деаоптензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деаоптензисуфикация на икономическия растеж* (deaoptensisufication of the economic
growth) [което е същото като деаоптензифициране на икономическия растеж* (deaoptensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
деаоптензидефикация на икономическия растеж* (deaoptensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАРЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dearetensive economic
growth), изцяло-инретензивен икономически растеж, изцяло-ретензивен
икономически растеж, хомогенно-ретензивен икономически растеж, (*) –
общо понятие (според релейната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) деакатензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж GI е не по-голяма от нула и тя е деакатен135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност
на икономическия растеж AA (не по-малка от единица) e цялостната оптензивност на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или (б) деаоптензивен
икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия
растеж GA е не по-голяма от нула и тя е деаоптензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж
AI (не по-малка от единица) e цялостната катензивност на икономическия
растеж, където GA + AI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената ретензивност на икономическия растеж GJ (не по-голяма от нула и тя е деаретензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деакатензивност (която е зададената
катензивност GI) и деаоптензивност (която е зададената оптензивност GA) на
растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ (не
по-малка от единица и тя е цялостната ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на деакатензивността) и цялостна катензивност (която е прилежаща
катензивност AI на деаоптензивността), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената ретензивност няма никакъв принос (дори може да има и негативен
принос) при формирането на темпа растежа, докато прилежащата й ретензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на растежа.
Изцяло-ретензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоретензивния икономически растеж, инретензивния икономически растеж и
преобладаващо-инретензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-ретензивният
икономически
растеж,
нормалноретензивният икономически растеж, хипергенно-ретензивният икономически
растеж, безналично-оптензивният икономически растеж, деоптензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-ретензивния растеж са деаретензивният продуктов икономически растеж* (dearetensive product economic growth), деаретензивният факторов икономически растеж* (dearetensive factor economic growth), деаретензивният полезностен икономически растеж*
(dearetensive utility economic growth), деаретензивният стойностен икономически растеж* (dearetensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономичес136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също деаретензивният стационарен икономически растеж* (dearetensive
stationary economic growth) и деаретензивният нестационарен икономически растеж* (dearetensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен
икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕАРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dearetensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деакатензивиране на
икономическия растеж и деаоптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деаретензивирането
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деаретензификация на икономическия растеж (покачване на деаретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаретензитета в темпа
на растежа), а когато деаретензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеаретензификация на икономическия растеж
(спадане на деаретензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деаретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ДЕАРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dearetensity of
the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J ≤ 0, която е общо понятие за деакатензивност на икономическия растеж и деаоптензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено неположително участие I ≤ 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е относително изразено неположително
участие R ≤ 0 на неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа
на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деаретензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж
съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Тя е частното между е деаретензитета на
икономическия растеж j ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деаретензивността са безналичната ретензивност на икономическия растеж и деретензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деаретензивността са деаретензивността на продуктовия икономически растеж* (dearetensity of the product economic growth),
деаретензивността на факторовия икономически растеж* (dearetensity of
the factor economic growth), деаретензивността на полезностния икономически растеж* (dearetensity of the utility economic growth), деаретензивността на стойностния икономически растеж* (dearetensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деаретензивност на икономическия растеж* (constant dearetensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната деакатензивност и
постоянната деаоптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деаретензивност на икономическия растеж* (variable dearetensity of the economic growth) (която е общо понятие за
променливата деакатензивност и променливата деаоптензивност на растежа е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлива деаретензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable dearetensity of the economic growth) и невремево-променлива деаретензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable dearetensity
of the economic growth)]. Разновидности на променливата деаретензивност са
(а) покачващата се деаретензивност на икономическия растеж* (raising
dearetensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се деакатензивност и покчваща се деаоптензивност на растежа), което е деаретензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деаретензивност на икономическия растеж* (subsiding dearetensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща деакатензивност и спадаща се деаоптензивност на растежа),
която е субдеаоптензификация на икономическия растеж. В своята общност
постоянната и покачващата се деаретензивност образуват понятието за неспадаща деаретензивност на икономическия растеж* (unsubsiding dearetensity
of the economic growth) [което е несубдеаретензификация на икономическия
растеж* (unsubdearetensification of the economic growth)], а постоянната и
138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------спадащата деаретензивност образуват понятието за непокачваща се деаретензивност на икономическия растеж* (unraising dearetensity of the
economic growth) [което е недеаретензификация на икономическия растеж*
(undearetensification of the economic growth)].
ДЕАРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dearetensitial
economic growth), субинретензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има деаретензивността на икономическия растеж (вж. и
деаретензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деаретензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са деакатензивностният икономически растеж и деаоптензивностният икономически растеж.
ДЕАРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dearetensivity of
the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия растеж j ≤ 0, който е
общо понятие за деакатензитет на икономическия растеж и деаоптензитет
на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено неположително участие i ≤ 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено неположително участие a ≤ 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на неидентифицирания фактор при
осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деаретензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология
на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
деаретензитета и темпа на растежа е деаретензивността на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж O ≤ 0. Съставки на деаретензитета са безналичният ретензитет на
икономическия растеж и деретензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деаретензитета са деаретензитетът на продуктовия
икономически растеж* (dearetensivity of the product economic growth), деаретензитетът на факторовия икономически растеж* (dearetensivity of the
factor economic growth), деаретензитетът на полезностния икономически
растеж* (dearetensivity of the utility economic growth), деаретензитетът на
стойностния икономически растеж* (dearetensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деаретензитет на икономическия растеж* (constant dearetensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деакатензитет и постоянния деаоптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и променлив деаретензитет на икономическия растеж* (variable
dearetensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия
деакатензитет и променливия деаоптензитет на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деаретензитет на
икономическия растеж* (temporally-variable dearetensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деаретензитет на икономическия растеж*
(non-temporally-variable dearetensivity of the economic growth)]. Разновидности
на променливия деаретензитет са (а) покачващият се деаретензитет на
икономическия растеж* (raising dearetensivity of the economic growth) (общо
понятие за покачващ се деакатензитет и покчващ се деаоптензитет на растежа),
което е деаретензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деаретензитет на икономическия растеж* (subsiding dearetensivity of the
economic growth) (общо понятие за спадащ деакатензитет и спадащ се деаоптензитет на растежа), което е субдеаоптензивиране на икономическия растеж.
В своята общност постоянният и покачващият се деаретензитет образуват понятието за неспадащ деаретензитет на икономическия растеж* (unsubsiding dearetensivity of the economic growth) [което е несубдеаретензивиране на
икономическия растеж* (unsubdearetensivition of the economic growth)], а
постоянният и спадащият деаретензитет образуват понятието за непокачващ
се деаретензитет на икономическия растеж* (unraising dearetensivity of the
economic growth) [което е недеаретензивиране на икономическия растеж*
(undearetensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dearetensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деакатензификация на
икономическия растеж и деаоптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаретензивността на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на деаретензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на деаретензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деаретензисуфикация на икономическия растеж*
(dearetensisufication of the economic growth) [което е същото като
деаретензифициране на икономическия растеж* (dearetensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва деаретензидефикация на
икономическия растеж* (dearetensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
ДЕАТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deative economic growth) [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)], – обобщаващо
понятие за отрицателен икономически растеж (низходящ икономически растеж) и нулев икономически растеж (безналичен икономически растеж); икономически растеж, интерпретиран като икономически процес в икономическа
система, икономическият ингредер на когото или намалява, или остава постоянен по отношение определена независима променлива, към която се идентифицира този процес. При него темпът на икономическия растеж е или помалък от, или равен на нула. В случай че независимата променлива е времето,
е налице деативен времеви икономически растеж* (deative temporal
economic growth). Ако тя не е времето, тогава е налице деативен невремеви
икономически растеж* (deative non-temporal economic growth). Ако не е посочено друго, под деативен икономически растеж обикновено се подразбира
деативният времеви икономически растеж. Когато деативният икономически
растеж е съставен от растежи на повече от един икономически ингредер, т.е.
когато той е деативен двуингредиентен икономически растеж* (deative
two-ingrediental economic growth), деативен триингредиентен икономически
растеж* (deative tri-ingrediental economic growth) и т.н., неговата деативна динамика се идентифицира чрез деативната динамика на някаква икономическа
оценка на всички тези икономически ингредиенти (ингредери) взети заедно,
например като икономическа полезност, икономическа стойност, парично из141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ражение и т.н. Деативният икономически растеж е стационарен деативен
икономически растеж (вж. стационарен икономически растеж). Вж. адитивен икономически растеж.
ДЕАФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deafitensive economic
growth), изцяло-инкотензивен икономически растеж, изцяло-котензивен
икономически растеж, хомогенно-котензивен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена фитензивност на
икономическия растеж GFI не по-голяма от нула (това е деафитензивността
на икономическия растеж), и прилежаща котензивност на икономическия
растеж ACO не по-малка от единица (това е цялостната котензивност на
икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран
фактор на икономическия растеж е че изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента GFI ≤ 0) в темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) или дори може да има негативен принос, докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (неговият принос е относително изразен чрез коефициента ACO ≥ 1) изцяло (или дори повече това) формира темпа на растежа, където GFI + ACO = 1 (вж. фактори на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и
на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-котензивния
икономически растеж, инкотензивния икономически растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-котензивният икономически растеж, нормално-котензивният икономически растеж, хипергенно-котензивният икономически растеж, безналично-фитензивният икономически растеж, и дефитензивният икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на деафитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са деаквантитензивният икономически растеж, деаекстензивният икономически растеж, деакатензивният икономически растеж,
деаинтертензивният икономически растеж. Разновидности на деафитензивния растеж са деафитензивният продуктов икономически растеж* (deafitensive product economic growth), деафитензивният факторов икономически
растеж* (deafitensive factor economic growth), деафитензивният полезностен икономически растеж* (deafitensive utility economic growth), деафитен142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивният стойностен икономически растеж* (deafitensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деафитензивният стационарен икономически растеж* (deafitensive stationary economic growth) и деафитензивният нестационарен икономически растеж* (deafitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕАФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deafitensity
of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж, която е
не по-голяма от нула; относително изразено неположително участие FI ≤ 0 на
някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Котензивността на икономическия растеж, която допълва
деафитензивността до единица, е цялостната котензивност на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Тя е частното между деафитензивността на
икономическия растеж fi ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деафитензивността са безналичната фитензивност на икономическия растеж и дефитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на деафитензивността (вж. икономическа форма) са
деаквантитензивността на икономическия растеж, деаекстензивността на
икономическия растеж, деакатензивността на икономическия растеж, деаинтертензивността на икономическия растеж. Разновидности на деафитензивността са още деафитензивността на продуктовия икономически растеж* (deafitensity of the product economic growth), деафитензивността на
факторовия икономически растеж* (deafitensity of the factor economic
growth), деафитензивността на полезностния икономически растеж*
(deafitensity of the utility economic growth), деафитензивността на стойностния икономически растеж* (deafitensity of the value economic growth) (вж.
143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деафитензивност на икономическия растеж* (constant deafitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деафитензивност на икономическия растеж* (variable deafitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деафитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deafitensity of the economic growth) и невремево-променлива деафитензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deafitensity of the economic growth)]. Разновидности на променливата деафитензивност са (а) покачващата се деафитензивност на
икономическия растеж* (raising deafitensity of the economic growth), която е
деафитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деафитензивност на икономическия растеж* (subsiding deafitensity of the economic
growth), която е субдеафитензификация на икономическия растеж. В своята
общност постоянната и покачващата се деафитензивност образуват понятието
за неспадаща деафитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deafitensity of the economic growth) [което е несубдеафитензификация на икономическия растеж* (unsubdeafitensification of the economic growth)], а
постоянната и спадащата деафитензивност образуват понятието за непокачваща се деафитензивност на икономическия растеж* (unraising deafitensity
of the economic growth) [което е недеафитензификация на икономическия
растеж* (undeafitensification of the economic growth)].
ДЕАФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deafitensitial
economic growth), субинфитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има деафитензивността на икономическия
растеж (вж. и деафитензитет на икономическия растеж). То се придружава
от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деафитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deafitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деафитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато деафитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа
на растежа, това е деафитензификация на икономическия растеж (покачване
на деафитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деафитензитета в темпа на растежа), а когато деафитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеафитензификация на икономическия растеж (спадане на деафитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деафитензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕАФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deafitensivity of
the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия растеж, който не е
по-голям от нула; абсолютно изразено неположително участие fi ≤ 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове)
се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и
безналичие (anarchy)]. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва деафитензитета до темпа на растежа y, е цялостният котензитет на
икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между деафитензитета и
темпа на растежа е деафитензивността на икономическия растеж FI ≤ 0.
Съставки на деафитензитета са безналичният фитензитет на икономическия
растеж и дефитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на деафитензитета (вж. икономическа форма) са деаквантитензитетът на икономическия растеж, деаекстензитетът на икономическия растеж, деакатензитетът на икономическия растеж, деаинтертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на деафитензитета са още деафитензитетът на продуктовия икономически растеж*
(deafitensivity of the product economic growth), деафитензитетът на факто145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ровия икономически растеж* (deafitensivity of the factor economic growth),
деафитензитетът на полезностния икономически растеж* (deafitensivity
of the utility economic growth), деафитензитетът на стойностния икономически растеж* (deafitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деафитензитет на икономическия растеж* (constant deafitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деафитензитет на икономическия растеж* (variable deafitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив деафитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deafitensivity of the economic growth) и невремевопроменлив деафитензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deafitensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия
деафитензитет са (а) покачващият се деафитензитет на икономическия
растеж* (raising deafitensivity of the economic growth), което е деафитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деафитензитет на икономическия растеж* (subsiding deafitensivity of the economic growth), което е
субдеафитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деафитензитет образуват понятието за неспадащ деафитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deafitensivity of the
economic growth) [което е несубдеафитензивиране на икономическия растеж* (unsubdeafitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деафитензитет образуват понятието за непокачващ се деафитензитет
на икономическия растеж* (unraising deafitensivity of the economic growth)
[което е недеафитензивиране на икономическия растеж* (undeafitensivition
of the economic growth)].
ДЕАФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deafitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деафитензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деафитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деафитензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деафитензи146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикация на икономическия растеж* (deafitensisufication of the economic
growth) [което е същото като деафитензифициране на икономическия растеж* (deafitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деафитензидефикация на икономическия растеж* (deafitensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕАХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deahomeotensive
economic growth), изцяло-инхомеотензивен икономически растеж, изцялохомеотензивен икономически растеж, хомогенно-хомеотензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) деаквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия растеж GQ е
не по-голяма от нула и тя е деаквантитензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR
(не по-малка от единица) e цялостната квалитензивност на икономическия
растеж, където GQ + AR = 1, или (б) деаквалитензивен икономически растеж
(тогава зададената квалитензивност на икономическия растеж GR е не поголяма от нула и тя е деаквалитензивността на икономическия растеж), а
нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (не помалка от единица) e цялостната квантитензивност на икономическия растеж, където GR + AQ = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената хомеотензивност на икономическия растеж GO (не по-голяма от нула и тя е деахомеотензивността
на икономическия растеж) е общо понятие за деаквантитензивност (която е
зададената квантитензивност GQ) и деаквалитензивност (която е зададената
квалитензивност GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на
икономическия растеж AO (не по-малка от единица и тя е цялостната хомеотензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна квалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на деаквантитензивността) и цялостна квантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на
деаквалитензивността), където GO + AO = 1 (в относително изражение чрез
единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената
хомеотензивност няма никакъв принос (дори може да има и негативен принос)
при формирането на темпа растежа, докато прилежащата й хомеотензивност
цялостно (дори и над това) формира темпа на растежа.
Изцяло-хомеотензивният растеж се установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващохомеотензивния икономически растеж, инхомеотензивния икономически
растеж и преобладаващо-инхомеотензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-хомеотензивният икономически растеж, нормално-хомеотензивният икономически растеж, хипергенно-хомеотензивният
икономически растеж, безналично-квалитензивният икономически растеж,
деквалитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-хомеотензивния растеж са деахомеотензивният продуктов икономически растеж* (deahomeotensive product economic
growth), деахомеотензивният факторов икономически растеж* (deahomeotensive factor economic growth), деахомеотензивният полезностен икономически растеж* (deahomeotensive utility economic growth), деахомеотензивният стойностен икономически растеж* (deahomeotensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деахомеотензивният стационарен
икономически растеж* (deahomeotensive stationary economic growth) и деахомеотензивният нестационарен икономически растеж* (deahomeotensive
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж).
ДЕАХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deahomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деаквантитензивиране на икономическия растеж и деаквалитензивиране на икономическия
растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деахомеотензитета на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато деахомеотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
деахомеотензификация на икономическия растеж (покачване на деахомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на деахомеотензитета в темпа на растежа), а когато деахомеотензивирането
става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеахомеотензификация на икономическия растеж (спадане на деахомеотензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деахомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deahomeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност на икономическия
растеж O ≤ 0, която е общо понятие за деаквантитензивност на икономическия растеж и деаквалитензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено неположително участие Q ≤ 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено неположително участие R ≤ 0 на качествен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие
(anarchy)]. Деахомеотензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между е деахомеотензитета на икономическия растеж o ≤ 0 и темпа на растежа. Съставки на деахомеотензивността са безналичната хомеотензивност
на икономическия растеж и дехомеотензивността на икономическия растеж.
Разновидности на деахомеотензивността са деахомеотензивността на
продуктовия икономически растеж* (deahomeotensity of the product
economic growth), деахомеотензивността на факторовия икономически
растеж* (deahomeotensity of the factor economic growth), деахомеотензивността на полезностния икономически растеж* (deahomeotensity of the
utility economic growth), деахомеотензивността на стойностния икономически растеж* (deahomeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деахомеотензивност на икономическия растеж* (constant deahomeotensity of
the economic growth) (която е общо понятие за постоянната деаквантитензивност и постоянната деаквалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деахомеотензивност на икономическия растеж* (variable deahomeotensity of the economic growth) (която е об149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------що понятие за променливата деаквантитензивност и променливата деаквалитензивност на растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в
т.ч. времево-променлива деахомеотензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable deahomeotensity of the economic growth) и невремевопроменлива деахомеотензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable deahomeotensity of the economic growth)]. Разновидности на
променливата деахомеотензивност са (а) покачващата се деахомеотензивност на икономическия растеж* (raising deahomeotensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се деаквантитензивност и покчваща се
деаквалитензивност на растежа), което е деахомеотензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деахомеотензивност на икономическия
растеж* (subsiding deahomeotensity of the economic growth) (общо понятие за
спадаща деаквантитензивност и спадаща се деаквалитензивност на растежа),
която е субдеаквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деахомеотензивност образуват понятието
за неспадаща деахомеотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
deahomeotensity of the economic growth) [което е несубдеахомеотензификация
на икономическия растеж* (unsubdeahomeotensification of the economic
growth)], а постоянната и спадащата деахомеотензивност образуват понятието
за непокачваща се деахомеотензивност на икономическия растеж* (unraising deahomeotensity of the economic growth) [което е недеахомеотензификация
на икономическия растеж* (undeahomeotensification of the economic growth)].
ДЕАХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deahomeotensitial economic growth), субинхомеотензивностен икономически
растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на
икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на
хомеотензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има деахомеотензивността на икономическия растеж (вж. и деахомеотензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на деахомеотензивността) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа). Негови разновидности са деаквантитензивностният икономически растеж и деаквалитензивностният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕАХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deahomeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o ≤ 0, който е общо понятие за деаквантитензитет на икономическия
растеж и деаквалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно
изразено неположително участие q ≤ 0 на някакъв количествен фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно
изразено неположително участие r ≤ 0 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва антипозитивната (деативната) роля на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж [съкратено от
съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Деахомеотензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между деахомеотензитета и темпа на растежа е деахомеотензивността на икономическия растеж O ≤ 0. Съставки на деахомеотензитета са безналичният хомеотензитет на икономическия растеж и дехомеотензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на деахомеотензитета са деахомеотензитетът на продуктовия икономически растеж* (deahomeotensivity of the product economic
growth), деахомеотензитетът на факторовия икономически растеж*
(deahomeotensivity of the factor economic growth), деахомеотензитетът на
полезностния икономически растеж* (deahomeotensivity of the utility
economic growth), деахомеотензитетът на стойностния икономически
растеж* (deahomeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деахомеотензитет на икономическия растеж* (constant deahomeotensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за постоянния деаквантитензитет
и постоянния деаквалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив деахомеотензитет на икономическия
растеж* (variable deahomeotensivity of the economic growth) (който е общо по151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за променливия деаквантитензитет и променливия деаквалитензитет на
растежа е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлив деахомеотензитет на икономическия растеж* (temporallyvariable deahomeotensivity of the economic growth) и невремево-променлив деахомеотензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deahomeotensivity of the economic growth)]. Разновидности на променливия деахомеотензитет са (а) покачващият се деахомеотензитет на икономическия
растеж* (raising deahomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
покачващ се деаквантитензитет и покчващ се деаквалитензитет на растежа),
което е деахомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият
деахомеотензитет на икономическия растеж* (subsiding deahomeotensivity
of the economic growth) (общо понятие за спадащ деаквантитензитет и спадащ
се деаквалитензитет на растежа), което е субдеаквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деахомеотензитет образуват понятието за неспадащ деахомеотензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deahomeotensivity of the economic growth) [което
е несубдеахомеотензивиране на икономическия растеж* (unsubdeahomeotensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деахомеотензитет образуват понятието за непокачващ се деахомеотензитет на икономическия растеж* (unraising deahomeotensivity of the economic growth) [което е
недеахомеотензивиране на икономическия растеж* (undeahomeotensivition
of the economic growth)].
ДЕАХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deahomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деаквантитензификация на икономическия растеж и деаквалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деахомеотензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деахомеотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бавното намаляване на деахомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деахомеотензисуфикация
на икономическия растеж* (deahomeotensisufication of the economic growth)
[което е същото като деахомеотензифициране на икономическия растеж*
(deahomeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеотензидефикация на икономическия растеж* (deahomeotensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕБИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (debitensive economic
growth), хипергенно-битензивен икономически растеж, анизотропнобитензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) дефитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е по-малка от нула и тя е дефитензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO
(по-голяма от единица) e суперцялостната котензивност на икономическия
растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) декотензивен икономически растеж
(тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е по-малка
от нула и тя е декотензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (по-голяма от единица)
e суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, където GCO +
AFI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битензивност на икономическия растеж
GBI (по-малка от нула и тя е дебитензивността на икономическия растеж) е
общо понятие за дефитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и декотензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната
прилежаща битензивност на икономическия растеж ABI (по-голяма от единица и тя е суперцялостната битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за суперцялостна котензивност (която е прилежаща котензивност
ACO на дефитензивността) и суперцялостна фитензивност (която е прилежаща
фитензивност AFI на декотензивността), където GBI + ABI = 1 (в относително
изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y).
Тук зададената битензивност не само изобщо няма принос, но дори има и негативен принос при формирането на темпа на дебитензивния растеж, докато
прилежащата битензивност не само изцяло, но дори и повече това формира
темпа на този растеж.
Дебитензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитензивния икономически растеж, изцяло-битензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, хомогенно-битензивния икономически растеж, инбитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на дебитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са дехомеотензивният икономически растеж, декреатензивният икономически растеж, деретензивният икономически растеж, дебитертензивният икономически растеж. Разновидности на дебитензивния
растеж са дебитензивният продуктов икономически растеж* (debitensive
product economic growth), дебитензивният факторов икономически растеж* (debitensive factor economic growth), дебитензивният полезностен
икономически растеж* (debitensive utility economic growth), дебитензивният стойностен икономически растеж* (debitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също дебитензивният стационарен икономически растеж* (debitensive stationary economic growth) и дебитензивният нестационарен икономически растеж* (debitensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitensivition
of the economic growth) (*) – общо понятие за дефитензивиране на икономическия растеж и декотензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато дебитензивирането
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е дебитензификация
на икономическия растеж (покачване на дебитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на дебитензитета в темпа на
растежа), а когато дебитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субдебитензификация на икономическия растеж (спадане
на дебитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дебитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitensity of
the economic growth), субадибитензивност на икономическия растеж, (*) –
битензивност на икономическия растеж BI < 0, която е общо понятие за де154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фитензивност на икономическия растеж и декотензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено отрицателно участие FI < 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е дефитензивността
на растежа и чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на фиксирания фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено отрицателно участие CO < 0 на някакъв допълващ (към това на
фитензивността на растежа) фактор на растежа в неговия темп y, което участие
е декотензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва негативната роля на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Дебитензивността е разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се
и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на деабитензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между дебитензитета на икономическия растеж bi < 0 и темпа на растежа.
Форми на проявление на дебитензивността (вж. икономическа форма) са
дехомеотензивността на икономическия растеж, декреатензивността на
икономическия растеж, деретензивността на икономическия растеж, дебитертензивността на икономическия растеж. Разновидности на дебитензивността са още дебитензивността на продуктовия икономически растеж*
(debitensity of the product economic growth), дебитензивността на факторовия икономически растеж* (debitensity of the factor economic growth), дебитензивността на полезностния икономически растеж* (debitensity of the
utility economic growth), дебитензивността на стойностния икономически
растеж* (debitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна дебитензивност на икономическия растеж* (constant debitensity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянната дефитензивност и постоянната
декотензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива дебитензивност на икономическия растеж* (variable
debitensity of the economic growth) (който е общо понятие за променливата дефитензивност и променливата декотензивност на растежа и е понятие на нес155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива дебитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable debitensity of the
economic growth) и невремево-променлива дебитензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable debitensity of the economic growth)].
Промените на дебитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива дебитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата дебитензивност са (а) покачващата се дебитензивност на икономическия растеж* (raising debitensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се дефитензивност и покачваща се декотензивност на растежа), което е декотензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащата дебитензивност на икономическия растеж* (subsiding
debitensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща дефитензивност и
спадаща декотензивност на растежа), което е субдебитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се дебитензивност образуват понятието за неспадаща дебитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding debitensity of the economic growth) (общо понятие за
неспадаща дефитензивност и неспадаща декотензивност на растежа) [което е
несубдебитензификация на икономическия растеж* (unsubdebitensification
of the economic growth)], а постоянната и спадащата дебитензивност образуват
понятието за непокачваща се дебитензивност на икономическия растеж*
(unraising debitensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се
дефитензивност и непокачваща се декотензивност на растежа) [което е недебитензификация на икономическия растеж* (undebitensification of the
economic growth)].
ДЕБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (debitensitial
economic growth), субадибитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има дебитензивността на икономическия растеж (вж. и дебитензитет на икономическия растеж). То се придружава от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
дебитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са дефитензивностният икономически растеж и декотензивностният икономически
растеж.
ДЕБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitensivity of the
economic growth), субадибитензитет на икономическия растеж, (*) – битензитет на икономическия растеж bi < 0, който е общо понятие за дефитензитет на икономическия растеж и декотензитет на икономическия растеж.
Той (а) е абсолютно изразено отрицателно участие fi < 0 на някакъв фиксиран
(зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на
икономическия растеж y, което участие е дефитензитетът на растежа и чрез
което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на фиксирания фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено отрицателно участие co < 0 на някакъв допълващ (към това на фитензитета на растежа) фактор на растежа в неговия темп y, което участие е декотензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва негативната роля на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Дебитензитетът е разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на деабитензитета на икономическия растеж. Частното между дебитензитета и темпа на растежа е дебитензивността на икономическия растеж BI < 0.
Форми на проявление на дебитензитета (вж. икономическа форма) са дехомеотензитетът на икономическия растеж, декреатензитетът на икономическия растеж, деретензитетът на икономическия растеж, дебитертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на дебитензитета са още
дебитензитетът на продуктовия икономически растеж* (debitensivity of
the product economic growth), дебитензитетът на факторовия икономически растеж* (debitensivity of the factor economic growth), дебитензитетът на
полезностния икономически растеж* (debitensivity of the utility economic
growth), дебитензитетът на стойностния икономически растеж* (debit157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен дебитензитет на икономическия растеж* (constant debitensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния дефитензитет и постоянния декотензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив дебитензитет на икономическия растеж* (variable debitensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за променливия дефитензитет и
променливия декотензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив дебитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable debitensivity of the economic growth) и невремево-променлив дебитензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable debitensivity of the economic growth)]. Промените на дебитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на
факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
(вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да
се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
дебитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия дебитензитет са (а) покачващият се дебитензитет на икономическия растеж*
(raising debitensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се дефитензитет и покачващ се декотензитет на растежа), което е декотензивиране
на икономическия растеж, и (б) спадащият дебитензитет на икономическия растеж* (subsiding debitensivity of the economic growth) (общо понятие за
спадащ дефитензитет и спадащ се декотензитет на растежа), което е субдебитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се дебитензитет образуват понятието за неспадащ дебитензитет
на икономическия растеж* (unsubsiding debitensivity of the economic growth)
(общо понятие за неспадащ дефитензитет и неспадащ декотензитет на растежа) [което е несубдебитензивиране на икономическия растеж* (unsubdebitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият дебитензитет
образуват понятието за непокачващ се дебитензитет на икономическия
растеж* (unraising debitensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се дефитензитет и непокачващ се декотензитет на растежа) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------недебитензивиране на икономическия растеж* (undebitensivition of the
economic growth)].
ДЕБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за дефитензификация на
икономическия растеж и декотензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитензивността на икономическия растеж, която е относително
изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на дебитензитета на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на дебитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва дебитензисуфикация на икономическия растеж*
(debitensisufication of the economic growth) [което е същото като дебитензифициране на икономическия растеж* (debitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва дебитензидефикация на икономическия растеж* (debitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕБИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (debitertensive
economic growth), хипергенно-битертензивен икономически растеж, анизотропно-битертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според
битерналната типология на икономическия растеж) за (а) деинтертензивен
икономически растеж (тогава зададената интертензивност на икономическия растеж GM е по-малка от нула и тя е деинтертензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност на икономическия
растеж AN (по-голяма от единица) e суперцялостната екстертензивност на
икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б) деекстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия
растеж GN е по-малка от нула и тя е деекстертензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (по-голяма от единица) e суперцялостната интертензивност на
икономическия растеж, където GN + AM = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия растеж GK (по-малка от нула и тя е дебитертензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деинтертензивност (която е зададената интертензивност GM) и деекстертензивност (която е
159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададената екстертензивност GN) на растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (по-голяма от единица и тя е суперцялостната битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за
суперцялостна екстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на
деинтертензивността) и суперцялостна интертензивност (която е прилежаща
интертензивност AM на деекстертензивността), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битертензивност не само изобщо няма принос, но дори
има и негативен принос при формирането на темпа на дебитертензивния растеж, докато прилежащата битертензивност не само изцяло, но дори и повече
това формира темпа на този растеж.
Дебитертензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитертензивния икономически растеж, изцяло-битертензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, хомогенно-битертензивния икономически растеж, инбитертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на дебитертензивния растеж са дебитертензивният продуктов икономически растеж* (debitertensive product economic growth), дебитертензивният факторов икономически растеж* (debitertensive factor
economic growth), дебитертензивният полезностен икономически растеж*
(debitertensive utility economic growth), дебитертензивният стойностен
икономически растеж* (debitertensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също дебитертензивният стационарен икономически растеж* (debitertensive stationary economic growth) и дебитертензивният нестационарен
икономически растеж* (debitertensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деинтертензивиране
на икономическия растеж и деекстертензивиране на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на дебитертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато деби160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
дебитертензификация на икономическия растеж (покачване на дебитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
дебитертензитета в темпа на растежа), а когато дебитертензивирането става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдебитертензификация на икономическия растеж (спадане на дебитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дебитертензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitertensity of the economic growth), субадибитертензивност на икономическия растеж, (*) – битертензивност на икономическия растеж K < 0, която е общо
понятие за деинтертензивност на икономическия растеж и деекстертензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено отрицателно
участие M < 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е деинтертензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на вътрешения
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително
изразено отрицателно участие N < 0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е деекстертензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва негативната роля на външения
фактор при осъществяването на растежа. Дебитертензивността е разновидност
е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка на деабитертензивността на икономическия растеж. Тя
е частното между дебитертензитета на икономическия растеж k < 0 и темпа
на растежа.
Разновидности на дебитертензивността са дебитертензивността на
продуктовия икономически растеж* (debitertensity of the product economic
growth), дебитертензивността на факторовия икономически растеж*
(debitertensity of the factor economic growth), дебитертензивността на полезностния икономически растеж* (debitertensity of the utility economic growth),
дебитертензивността на стойностния икономически растеж* (debitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
161

397

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна дебитертензивност на икономическия растеж* (constant debitertensity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянната деинтертензивност и
постоянната деекстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива дебитертензивност на икономическия
растеж* (variable debitertensity of the economic growth) (който е общо понятие
за променливата деинтертензивност и променливата деекстертензивност на
растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива дебитертензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable debitertensity of the economic growth) и невремево-променлива дебитертензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable debitertensity of the economic growth)]. Промените на дебитертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на
икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за
прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива дебитертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата дебитертензивност са (а) покачващата се дебитертензивност на икономическия
растеж* (raising debitertensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се деинтертензивност и покачваща се деекстертензивност на растежа), което е деекстертензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата дебитертензивност на икономическия растеж* (subsiding debitertensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща деинтертензивност и
спадаща деекстертензивност на растежа), което е субдебитертензификация на
икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се дебитертензивност образуват понятието за неспадаща дебитертензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding debitertensity of the economic growth)
(общо понятие за неспадаща деинтертензивност и неспадаща деекстертензивност на растежа) [което е несубдебитертензификация на икономическия
растеж* (unsubdebitertensification of the economic growth)], а постоянната и
спадащата дебитертензивност образуват понятието за непокачваща се дебитертензивност на икономическия растеж* (unraising debitertensity of the
economic growth) (общо понятие за непокачваща се деинтертензивност и непо162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качваща се деекстертензивност на растежа) [което е недебитертензификация
на икономическия растеж* (undebitertensification of the economic growth)].
ДЕБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (debitertensitial economic growth), субадибитертензивностен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има дебитертензивността на икономическия растеж (вж. и
дебитертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията
в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на дебитертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са деинтертензивностният икономически растеж и деекстертензивностният икономически
растеж.
ДЕБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitertensivity
of the economic growth), субадибитертензитет на икономическия растеж, (*)
– битертензитет на икономическия растеж k < 0, който е общо понятие за
деинтертензитет на икономическия растеж и деекстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено отрицателно участие m < 0 на
някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е деинтертензитетът на растежа и чрез което (в
процентни пунктове) се измерва негативната роля на вътрешения фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено отрицателно участие n < 0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж
в неговия темп y, което участие е деекстертензитетът на растежа и чрез което
(също в процентни пунктове) се измерва негативната роля на външения фактор
при осъществяването на растежа. Дебитертензитетът е разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
деабитертензитета на икономическия растеж. Частното между дебитертен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитета и темпа на растежа е дебитертензивността на икономическия растеж
K < 0.
Разновидности на дебитертензитета са дебитертензитетът на продуктовия икономически растеж* (debitertensivity of the product economic
growth), дебитертензитетът на факторовия икономически растеж* (debitertensivity of the factor economic growth), дебитертензитетът на полезностния икономически растеж* (debitertensivity of the utility economic growth),
дебитертензитетът на стойностния икономически растеж* (debitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен дебитертензитет на икономическия растеж* (constant debitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деинтертензитет и постоянния деекстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив дебитертензитет на икономическия растеж*
(variable debitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия деинтертензитет и променливия деекстертензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив
дебитертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable debitertensivity of the economic growth) и невремево-променлив дебитертензитет
на икономическия растеж* (non-temporally-variable debitertensivity of the
economic growth)]. Промените на дебитертензитета се обуславят от наличието
(а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж
и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия
ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастнообусловен и еластичностно-обусловен променлив дебитертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия дебитертензитет са (а) покачващият се дебитертензитет на икономическия растеж* (raising debitertensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се деинтертензитет и покачващ се деекстертензитет на растежа), което е деекстертензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият дебитертензитет на икономическия растеж* (subsiding debitertensivity of the economic growth) (общо
понятие за спадащ деинтертензитет и спадащ се деекстертензитет на растежа),
което е субдебитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянният и покачващият се дебитертензитет образуват понятието за неспадащ дебитертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding debitertensivity of the economic growth) (общо понятие за неспадащ деинтертензитет и
неспадащ деекстертензитет на растежа) [което е несубдебитертензивиране на
икономическия растеж* (unsubdebitertensivition of the economic growth)], а
постоянният и спадащият дебитертензитет образуват понятието за непокачващ се дебитертензитет на икономическия растеж* (unraising debitertensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се деинтертензитет
и непокачващ се деекстертензитет на растежа) [което е недебитертензивиране на икономическия растеж* (undebitertensivition of the economic growth)].
ДЕБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (debitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деинтертензификация на икономическия растеж и деекстертензификация на икономическия
растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на дебитертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бавното намаляване на дебитертензитета в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва дебитертензисуфикация на
икономическия растеж* (debitertensisufication of the economic growth) [което
е същото като дебитертензифициране на икономическия растеж* (debitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва дебитертензидефикация на икономическия растеж* (debitertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕВАЛВАЦИЯ (devaluation) (в макр.) – намаляване на мащаба на цените (в
макр.) (обезценяване на паричната единица) чрез парична реформа (в макр.).
ДЕВАЛВАЦИЯ (devaluation) (в межд.) – обявено [при режим на фиксирания
валутен курс (в межд.)] или възприето [при режим на плаващия валутен курс
(в межд.)] от централната банка (в макр.) (по законодателен път) управлявано (целенасочено или още контролирано) обезценяване на местната валута (в
межд.) [респ. поскъпване на чуждестранната валута (в межд.)], т.е. понижаване на валутния курс (в межд.) на местната валута (в межд.) [респ. покачване на курса на чуждестранната валута (в межд.)]. При режим на фиксиран
валутен курс девалвацията означава обявяване и гарантиране от централната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------банка на ново, по-високо равнище на фиксиран валутен курс (в межд.), а при
режим на плаващ валутен курс той да бъде оставен да се покачва до определено, но необявено от централната банка равнище, след което тя интервенира
валутния пазар (чрез продажба на чуждестранна валута) [вж. валутна интервенция (в межд.)].
ДЕВАЛВАЦИЯ (devaluation) (кд) – във:
автоматична девалвация (в межд.);
девалвация (в макр.);
девалвация (в межд.);
“девалвация, дефлация, дерегулация” (в межд.) (същото като стандартен
пакет от икономически реформи на Международния валутен фонд- МВФ (в
межд.));
контролирана девалвация (в межд.) (същото като управлявана девалвация
(в межд.));
неконтролирана девалвация (в межд.) (същото като автоматична девалвация (в межд.));
непосредствен ефект на абсорбцията от девалвацията (в межд.);
опосредствуван ефект на абсорбцията от девалвацията (в межд.);
пълен ефект на абсорбцията от девалвацията (в межд.);
управлявана девалвация (в межд.).
“ДЕВАЛВАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ, ДЕРЕГУЛАЦИЯ” (“devaluation, deflation,
deregulation”) (в межд.) – същото като стандартен пакет от икономически реформи на Международния валутен фонд- МВФ (в межд.).

ДЕВЕНОМИКА* (devenomy) [съкратено от developed (развит)] (същото като
развита обществена сфера) (*) – част от даден вид обществена сфера, всички
елементи на която (девеномика) притежават достатъчните (минимално необходимите) свойства (характеристики) за принадлежност към този вид обществена сфера, но освен това притежават и други (различни от достатъчните) допълнителни свойства (характеристики), които ги правят специфично подможество (подсистема) на дадения вид. За разлика от девеномиката приномиката
е част от дадения вид обществена сфера, всички елементи на която (приномика) притежават достатъчните (минимално необходимите) свойства (характеристики) за принадлежност към този вид обществена сфера, но нито един от
тях не притежава и други (различни от достатъчните) допълнителни свойства
(характеристики), които да го правят специфично подможество (подсистема)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на дадения вид. Даденият вид обществена сфера е обединение от приномиката
и девеномиката. Науката за девеномиката е девеномикс* (prinomics). Вж. форномика.
ДЕГРЕДЕР (degreder) (кд) – във:
дегредер на икономическата система (същото като икономически дегредер);
икономически дегредер.
ДЕГРЕДЕР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system
degreder) – същото като икономически дегредер.
ДЕГРЕДОР (degredor) (кд) – във:
дегредор на икономическата система (същото като икономически дегредор);
икономически дегредор.
ДЕГРЕДОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system
degredor) – същото като икономически дегредор.
ДЕДЕКИНДОВА ИКОНОМИЧЕСКА РЕШЕТКА* (Dedekind economic
lattice), дедекиндова икономическа структура, модулна икономическа решетка, модулна структура на икономическото множество, – икономическа
решетка M, при която ако a ≤ b, то (a + b)c = a + bc, където a, b и c са икономически елементи на решетката.
ДЕДЕКИНДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА* (Dedekind economic
structure) – същото като дедекиндова икономическа решетка. Вж. и икономическа решетка.
ДЕДУКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗВОД (deductive economic inference) –
вж. дедуктивен икономически подход.
ДЕДУКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОД (deductive economic
approach) – изследване на икономическата реалност чрез движение от общото
към частното, чрез правене на частни изводи въз основа на общи положения.
Чрез него се стига до дедуктивни икономически определения (deductive
economic definitions) и дедуктивни икономически изводи (deductive economic
inferences). Търси се потвърждение на икономическите закономерности и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принципи в характеристиките на единичните и частните случаи. При дедуктивния подход анализът на икономическите елементи и икономическите подсистеми почива върху изследването на общосистемните свойства на икономическите системи в тяхната цялост. Определя се още чрез понятието за икономическа дедукция (economic deduction). Заема важно място при прилагането
системния подход в икономиката и в системния анализ в икономиката. Противоположен на него е индуктивният икономически подход.
ДЕДУКТИВНА ИКОНОМИКА* (deductive economy) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ДЕДУКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (deductive economic
definition) – вж. дедуктивен икономически подход.
ДЕДУКТИВНОСТ (deductiveness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа дедуктивност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
ДЕДУКЦИЯ (deduction) – извеждане на следствия от предпоставки в съответствие със законите на логиката; схваща се още като метод на научно изследване посредством преминаване от абстрактното към конкретното и от общото
към частното.
ДЕДУКЦИЯ (deduction) (кд) – във:
дедукция;
икономическа дедукция (вж. дедуктивен икономически подход).
ДЕДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (deduced extrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като дедуцирано-външносистемнопродуктова предметна маса) (*) – външносистемен продукт (в макр.), дедуциран от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година), който е създаден от
всички негови производители. Конституира се като съставка на стойностния
баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираният външносистемен продукт (в макр.) е сумата от дедуцирановъншносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(deduced-extrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Той е същото като изведен продукт (в макр.) и
е разновидност на частичния дедуциран продукт (в макр.). Сумата на дедуцирания външносистемен продукт (в макр.) и дедуцирания вътрешносистемен
продукт (в макр.) [което е междинният продукт (в макр.)] е пълният дедуциран продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният дедуциран външносистемен продукт (в макр.) и съвкупният дедуциран външносистемен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под дедуциран външносистемен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният дедуциран външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба дедуцираният външносистемен
продукт (в макр.) се представя като разход на дедуциран външносистемен
продукт* (deduced extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на дедуциран външносистемен продукт*
(deduced extrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ДЕДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (deduced extrasystemic
product) (ки) – във:
дедуциран външносистемен продукт (в макр.);
отделен дедуциран външносистемен продукт (в макр.);
съвкупен дедуциран външносистемен продукт (в макр.).
ДЕДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (deduced intrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като дедуцирано-вътрешносистемнопродуктова предметна маса) (*) – дедуциран продукт (в макр.), който се
формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки
на системата на икономическото производство (вж. обратна икономическа
връзка); парично изражение на частта от дедуцирания продукт (в макр.), оползотворен от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна), която се връща в системата на икономическото производство, за да
бъде употребена производително от всички негови производители за единица
време (обикновено за една година). Изпълнява ролята на ендогенен фактор на
производството (вж. производствени икономически фактори). Конституира се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев) в рамките на простото възпроизводство (вж. теория на
К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт). Дедуцираният
вътрешносистемен продукт (в макр.) е сумата от дедуцирано169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(deduced-intrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа
матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Той е една от разновидностите на частичния
дедуциран продукт (в макр.) и е същото като междинен продукт (в макр.).
Сумата на дедуцирания вътрешносистемен продукт (в макр.) и дедуцирания
външносистемен продукт (в макр.) [който е изведеният продукт (в макр.) и е
другата разновидност на частичния дедуциран продукт (в макр.)] е пълният
дедуциран продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният дедуциран
вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният дедуциран
вътрешносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба дедуцираният
вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на дедуциран
вътрешносистемен продукт* (deduced intrasystemic product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на дедуциран вътрешносистемен продукт* (deduced intrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ДЕДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (deduced intrasystemic
product) (ки) – във:
дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.);
отделен дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.);
съвкупен дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.).
ДЕДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ* (deduced boundary product) (в макр.)
(подразбира се като дедуцирано-гранично-продуктова предметна маса) (*) –
граничен продукт (в макр.), дедуциран от икономически единици (една, повече
от една или всички в дадена страна) за единица време (обикновено за една година), който е създаден от всички негови производители. Конституира се като
съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираният граничен продукт (в макр.) е сумата от
дедуцирано-гранично-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(deduced-boundary-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа мат170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Той е същото като дедуциран външносистемен
продукт (в макр.) [което е същото като изведен продукт (в макр.) и е разновидност на частичния дедуциран продукт (в макр.)]. Сумата на дедуцирания
граничен продукт (в макр.) и дедуцирания вътрешносистемен продукт (в
макр.) [което е междинният продукт (в макр.)] е пълният дедуциран продукт
(в макр.). Негови разновидности са отделният дедуциран граничен продукт (в
макр.) и съвкупният дедуциран граничен продукт (в макр.). Ако не е посочено
друго, под дедуциран граничен продукт (в макр.) обикновено се подразбира
съвкупният граничен външносистемен продукт (в макр.). При покупкопродажба дедуцираният граничен продукт (в макр.) се представя като разход
на дедуциран граничен продукт* (deduced boundary product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на дедуциран граничен
продукт* (deduced boundary product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ДЕДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ (deduced boundary product) (ки) – във:
дедуциран граничен продукт (в макр.);
отделен дедуциран граничен продукт (в макр.);
съвкупен дедуциран граничен продукт (в макр.).
ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ* (deduced product) (в макр.) (подразбира се като
дедуцирано-продуктова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически
продукт (в макр.), който е сумата (в парично изражение) на междинния продукт (в макр.) и изведения продукт (в макр.), произведени от всички производители за единица време (обикновено за една година) и дедуцирани (в разходи) от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна), които го изкупуват. Конституира се като съставка на стойностния баланс
на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираният
продукт (в макр.) е сумата от дедуцирано-продуктовите предметни междуелементни кванти* (deduced-product objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Представлява една от формите на приведения продукт (в макр.) и е разновидност на по-общото понятие за оползотворен продукт (в макр.). Междинният продукт (в макр.) и изведеният продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) са разновидности на дедуцирания продукт (в макр.) и, по-точно, на
частичния дедуциран продукт (в макр.). Разновидности на дедуцирания продукт (в макр.) са още отделният дедуциран продукт (в макр.), съвкупният дедуциран продукт (в макр.), пълният дедуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният пълен дедуциран продукт (в макр.) и съвкупният пълен дедуциран
продукт (в макр.)], частичният дедуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният
частичен дедуциран продукт (в макр.) и съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под
дедуциран продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният дедуциран
продукт (в макр.). При покупко-продажба дедуцираният продукт (в макр.) се
представя като разход на дедуциран продукт* (deduced product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на дедуциран продукт*
(deduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.

ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ (deduced product) (ки) – във:
дедуциран продукт (в макр.);
отделен дедуциран продукт (в макр.);
отделен пълен дедуциран продукт (в макр.);
отделен частичен дедуциран продукт (в макр.);
пълен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен пълен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен дедуциран продукт (в макр.);
частичен дедуциран продукт (в макр.).
ДЕДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (deduced extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като дедуцирано-външносистемнофинансова предметна маса) (*) – външносистемни финанси (в макр.), дедуцирани от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година), които са формирани от
всички икономически единици. Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираниите външносистемни финанси (в макр.) са сумата от дедуцирановъншносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са същото като изведени финанси
(в макр.) и са разновидност на частичните дедуцирани финанси (в макр.). Сумата на дедуцираниите външносистемни финанси (в макр.) и дедуцираниите
вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е междинните финанси (в
макр.)] са пълните дедуцирани финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) дедуцираниите външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на дедуцирани външносистемни
финанси* (deduced extrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на дедуцирани външносистемни финанси* (deduced extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните
получатели (в т.ч. и купувачи).
ДЕДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (deduced extrasystemic
finance) (ки) – във:
дедуцирани външносистемни финанси (в макр.);
отделни дедуцирани външносистемни финанси (в макр.);
съвкупни дедуцирани външносистемни финанси (в макр.).
ДЕДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (deduced intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като дедуцирано-вътрешносистемнофинансова предметна маса) (*) – дедуцирани финанси (в макр.), които се
формират при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна
икономическа връзка); парично изражение на частта от дедуцираниите финанси (в макр.), оползотворени от икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна), която се връща в системата на преразпределението на
икономическия доход за единица време (обикновено за една година). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки
(в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираниите вътрешносистемни финанси (в
макр.) са сумата от дедуцирано-вътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-intrasystemic-financial objective inte173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са
една от разновидностите на частичните дедуцирани финанси (в макр.) и са
същото като междинни финанси (в макр.). Сумата на дедуцираните вътрешносистемни финанси (в макр.) и дедуцираниите външносистемни финанси (в
макр.) [който е изведените финанси (в макр.) и е другата разновидност на частичните дедуцирани финанси (в макр.)] е пълните дедуцирани финанси (в
макр.). Техни разновидности са отделните дедуцирани вътрешносистемни
финанси (в макр.) и съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в
макр.). Ако не е посочено друго, под дедуцирани вътрешносистемни финанси
(в макр.) обикновено се подразбират съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
дедуцираните вътрешносистемни финанси (в макр.) се представят като разход
на дедуцирани вътрешносистемни финанси* (deduced intrasystemic finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на дедуцирани вътрешносистемни финанси* (deduced intrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).

ДЕДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (deduced intrasystemic finance) (ки) – във:
дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.);
отделни дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.);
съвкупни дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.).
ДЕДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ* (deduced boundary finance) (в
макр.) (подразбират се като дедуцирано-гранично-финансова предметна маса) (*) – гранични финанси (в макр.), дедуцирани от икономически единици
(една, повече от една или всички в дадена страна) за единица време (обикновено за една година), които са възникнали във всички икономически единици.
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираниите гранични финанси (в
макр.) са сумата от дедуцирано-гранично-финансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-boundary-financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или
икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. ба174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са същото като
дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като изведени
финанси (в макр.) и е разновидност на частичните дедуцирани финанси (в
макр.)]. Сумата на дедуцираниите гранични финанси (в макр.) и дедуцираните
вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е междинните финанси (в
макр.)] са пълните дедуцирани финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните дедуцирани гранични финанси (в макр.) и съвкупните дедуцирани гранични финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под дедуцирани гранични
финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните гранични външносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) дедуцираниите гранични финанси (в макр.) се представят като разход на дедуцирани гранични финанси* (deduced boundary finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
дедуцирани гранични финанси* (deduced boundary finance incoming) (в макр.)
за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
ДЕДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ (deduced boundary finance) (ки) –
във:
дедуцирани гранични финанси (в макр.);
отделни дедуцирани гранични финанси (в макр.);
съвкупни дедуцирани гранични финанси (в макр.).
ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (deduced product money) (в макр.)
(подразбират се като дедуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на дедуцирания продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока. Конституират се като съставка на стойностния
баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираните продуктови пари (в макр.) са сумата от дедуцирано-продуктовите
парични междуелементни кванти* (deduced-product monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически
вектор или икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Представляват една от формите на приведените продуктови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото понятие за оползотворени продуктови пари (в макр.).
Междинните продуктови пари (в макр.) и изведените продуктови пари (в
175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) са разновидности на дедуцираните продуктови пари (в макр.) и, поточно, на частичните дедуцирани продуктови пари (в макр.). Разновидности
на дедуцираните продуктови пари (в макр.) са още отделните дедуцирани
продуктови пари (в макр.), съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.),
пълните дедуцирани продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните пълни дедуциран продуктови пари (в макр.) и съвкупните пълни дедуциран продуктови
пари (в макр.)], частичните дедуцирани продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.)], както и техни разновидности.
Ако не е посочено друго, под дедуцирани продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба дедуцираните продуктови пари (в макр.) се представят като
разход на дедуцрани продуктови пари* (deduced product money expenditure) (в
макр.) [същото като дедуцран продуктов паричeн разход* (deduced product
money cost) (в макр.)] за купувачите на дедуцирания продукт (в макр.) и като
приход на дедуцрани продуктови пари* (deduced product money incoming) (в
макр.) [същото като дедуцран продуктов паричeн приход* (deduced product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (deduced product money) (ки) – във:
дедуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
частични дедуцирани продуктови пари (в макр.).
ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (deduced finance) (в макр.) (подразбират се като
дедуцирано-финансова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална
разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически
финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които са сумата (в парично
изражение) на междинните финанси (в макр.) и изведените финанси (в макр.),
формирани при всички икономически единици за единица време (обикновено
за една година) и дедуцирани от икономически единици (една, повече от една
176

412

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или всички в дадена страна), които го изкупуват. Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Дедуцираниите финанси (в макр.) са сумата от дедуциранофинансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват
икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния
финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Представляват една от формите на приведените финанси (в макр.) и са
разновидност на по-общото понятие за оползотворени финанси (в макр.).
Междинните финанси (в макр.) и изведените финанси (в макр.) са разновидности на дедуцираните финанси (в макр.) и, по-точно, на частичните дедуцирани финанси (в макр.). Разновидности на дедуцираните финанси (в макр.)
са още отделните дедуцирани финанси (в макр.), съвкупните дедуцирани финанси (в макр.), пълните дедуцирани финанси (в макр.) [в т.ч. отделните пълни
дедуцирани финанси (в макр.) и съвкупните пълни дедуцирани финанси (в
макр.)], частичните дедуцирани финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични
дедуцирани финанси (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финанси (в
макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под дедуцирани финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) дедуцираните финанси (в макр.) се представят като разход на дедуцирани финанси* (deduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на дедуцирани финанси* (deduced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ (deduced finance) (ки) – във:
дедуцирани финанси (в макр.);
отделни дедуцирани финанси (в макр.);
отделни пълни дедуцирани финанси (в макр.);
отделни частични дедуцирани финанси (в макр.);
пълни дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни пълни дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани финанси (в макр.);
частични дедуцирани финанси (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (deduced financial money) (в макр.)
(подразбират се като дедуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на дедуцираните финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока. Конституират се като съставка на стойностния
баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Дедуцираните финансови пари (в макр.) са сумата от дедуцирано-финансовите парични междуелементни кванти* (deduced-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически
вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Представляват една от формите на приведените финансови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото понятие за оползотворени финансови пари (в макр.).
Междинните финансови пари (в макр.) и изведените финансови пари (в макр.)
са разновидности на дедуцираните финансови пари (в макр.) и, по-точно, на
частичните дедуцирани финансови пари (в макр.). Разновидности на дедуцираните финансови пари (в макр.) са още отделните дедуцирани финансови пари (в макр.), съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.), пълните дедуцирани финансови пари (в макр.) [в т.ч. отделните пълни дедуциран финансови
пари (в макр.) и съвкупните пълни дедуциран финансови пари (в макр.)], частичните дедуцирани финансови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични дедуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго,
под дедуцирани финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба дедуцираните финансови пари (в макр.) се представят като разход на дедуцрани финансови пари* (deduced financial money expenditure) (в макр.) [същото като дедуцран финансов паричeн разход* (deduced financial money cost) (в макр.)] за
купувачите на дедуцираните финанси (в макр.) и като приход на дедуцрани
финансови пари* (deduced financial money incoming) (в макр.) [същото като
дедуцран финансов паричeн приход* (deduced financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи.
ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (deduced financial money) (ки) – във:
дедуцирани финансови пари (в макр.);
отделни дедуцирани финансови пари (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделни пълни дедуцирани финансови пари (в макр.);
отделни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
пълни дедуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни дедуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни пълни дедуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
частични дедуцирани финансови пари (в макр.).
ДЕЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextensive economic
growth), хипергенно-екстратензивен икономически растеж, анизотропноекстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена екстензивност на икономическия растеж GE по-малка от
нула (това е деекстензивността на икономическия растеж) и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH по-голяма от единица (това е
суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При
него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) е в това, че не
само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента (GQ < 0), но
дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AH > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на растежа,
където GE + AH = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, изцялоекстратензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически растеж, хомогенноекстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически
растеж, изцяло-коекстензивния икономически растеж и преобладаващокоекстензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деекстензивния растеж са деекстензивният продуктов
икономически растеж* (deextensive product economic growth), деекстензив179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният факторов икономически растеж* (deextensive factor economic growth),
деекстензивният полезностен икономически растеж* (deextensive utility
economic growth), деекстензивният стойностен икономически растеж*
(deextensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деекстензивният стационарен икономически растеж* (deextensive stationary
economic growth) и деекстензивният нестационарен икономически растеж* (deextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато деекстензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деекстензификация на икономическия растеж (покачване на деекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деекстензитета в темпа на растежа), а когато деекстензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субдеекстензификация на икономическия растеж (спадане на деекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextensity of
the economic growth), субадиекстензивност на икономическия растеж, (*) –
екстензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие E < 0 на някакъв екстензивен фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстратензивността на
икономическия растеж, която допълва деекстензивността до единица, е суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж (последната
същото като хипергенна екстратензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на деаекстензивността на икономическия
растеж. Тя е частното между деекстензитета на икономическия растеж e <
0 и темпа на растежа.
Разновидности на деекстензивността са деекстензивността на продуктовия икономически растеж* (deextensity of the product economic growth),
деекстензивността на факторовия икономически растеж* (deextensity of
the factor economic growth), деекстензивността на полезностния икономически растеж* (deextensity of the utility economic growth), деекстензивността на стойностния икономически растеж* (deextensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деекстензивност на икономическия растеж* (constant deextensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деекстензивност на икономическия растеж* (variable deextensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива деекстензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable deextensity of the economic growth) и невремевопроменлива деекстензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deextensity of the economic growth)]. Промените на деекстензивността
се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
деекстензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
деекстензивност са (а) покачващата се деекстензивност на икономическия
растеж* (raising deextensity of the economic growth), което е деекстензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деекстензивност на икономическия растеж* (subsiding deextensity of the economic growth), което е субдеекстензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се деекстензивност образуват понятието за неспадаща деекстензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deextensity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) [което е несубдеекстензификация на икономическия растеж* (unsubdeextensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деекстензивност образуват понятието за непокачваща се деекстензивност на икономическия растеж* (unraising deextensity of the economic
growth) [което е недеекстензификация на икономическия растеж* (undeextensification of the economic growth)].

ДЕЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextensitial
economic growth), субадиекстензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния
икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има деекстензивността на икономическия растеж (вж. и деекстензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деекстензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextensivity of
the economic growth), субадиекстензитет на икономическия растеж, (*) – екстензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно
изразено отрицателно участие e < 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстратензитетът
на икономическия растеж, който допълва деекстензитета до темпа на растежа
y, е суперцялостният екстратензитет на икономическия растеж (последното същото като хипергенен екстратензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на деаекстензитета на икономическия растеж.
Частното между деекстензитета и темпа на растежа е деекстензивността на
икономическия растеж E < 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на деекстензитета са деекстензитетът на продуктовия
икономически растеж* (deextensivity of the product economic growth), деекстензитетът на факторовия икономически растеж* (deextensivity of the
factor economic growth), деекстензитетът на полезностния икономически
растеж* (deextensivity of the utility economic growth), деекстензитетът на
стойностния икономически растеж* (deextensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деекстензитет на икономическия растеж* (constant deextensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деекстензитет на икономическия растеж* (variable deextensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив деекстензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deextensivity of the economic growth) и невремевопроменлив деекстензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deextensivity of the economic growth)]. Промените на деекстензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив деекстензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия деекстензитет са (а) покачващият се деекстензитет на икономическия растеж*
(raising deextensivity of the economic growth), което е деекстензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деекстензитет на икономическия
растеж* (subsiding deextensivity of the economic growth), което е субдеекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деекстензитет образуват понятието за неспадащ деекстензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding deextensivity of the economic growth)
[което е несубдеекстензивиране на икономическия растеж* (unsubdeextensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деекстензитет образуват понятието за непокачващ се деекстензитет на икономическия растеж* (unraising deextensivity of the economic growth) [което е недеекстензи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------виране на икономическия растеж* (undeextensivition of the economic
growth)].
ДЕЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деекстензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деекстензисуфикация на икономическия растеж* (deextensisufication of the economic
growth) [което е същото като деекстензифициране на икономическия растеж* (deextensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деекстензидефикация на икономическия растеж* (deextensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextertensive
economic growth), хипергенно-интертензивен икономически растеж, анизотропно-интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN
по-малка от нула (това е деекстертензивността на икономическия растеж) и
прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM по-голяма от
единица (това е суперцялостната интертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) е
в това, че не само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
(GN < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AM > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на растежа, където GN + AM = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж,
изцяло-интертензивния икономически растеж, анизотропния икономически
растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, хомогенноинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деекстертензивния растеж са деекстертензивният
продуктов икономически растеж* (deextertensive product economic growth),
деекстертензивният факторов икономически растеж* (deextertensive factor economic growth), деекстертензивният полезностен икономически растеж* (deextertensive utility economic growth), деинтертензивният стойностен икономически растеж* (deextertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деекстертензивният стационарен икономически растеж* (deextertensive stationary economic growth) и деекстертензивният нестационарен икономически растеж* (deextertensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа
на икономическия растеж. Когато деекстертензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деекстертензификация на икономическия растеж (покачване на деекстертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деекстертензитета в темпа на
растежа), а когато деекстертензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субдеекстертензификация на икономическия растеж
(спадане на деекстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на деекстертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextertensity of the economic growth), субадиекстертензивност на икономическия
растеж, (*) – екстертензивност на икономическия растеж, която е по-малка
от нула; относително изразено отрицателно участие N < 0 на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Интертензивността на икономическия растеж, която е допълвана от деекстертензивността до единица, е суперцялостната интертензивност на икономическия растеж (последната същото като хипергенна интертензивност на икономическия
растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на деаекстертензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между деекстертензитета на икономическия растеж n < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на деекстертензивността са деекстертензивността на
продуктовия икономически растеж* (deextertensity of the product economic
growth), деекстертензивността на факторовия икономически растеж*
(deextertensity of the factor economic growth), деекстертензивността на полезностния икономически растеж* (deextertensity of the utility economic
growth), деекстертензивността на стойностния икономически растеж*
(deextertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деекстертензивност на икономическия растеж* (constant deextertensity of the
economic growth) (кяйто е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деекстертензивност на икономическия растеж* (variable deextertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деекстертензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable deextertensity of the economic
growth) и невремево-променлива деекстертензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deextertensity of the economic growth)]. Промените на деекстертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлив деекстертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата деекстертензивност са (а) покачващата се
деекстертензивност на икономическия растеж* (raising deextertensity of the
economic growth), което е деекстертензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата деекстертензивност на икономическия растеж* (subsiding
deextertensity of the economic growth), което е субдеекстертензификация на
икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деекстертензивност образуват понятието за неспадаща деекстертензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding deextertensity of the economic growth)
[което е несубдеекстертензификация на икономическия растеж* (unsubdeextertensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деекстертензивност образуват понятието за непокачваща се деекстертензивност на
икономическия растеж* (unraising deextertensity of the economic growth) [което е недеекстертензификация на икономическия растеж* (undeextertensification of the economic growth)].
ДЕЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextertensitial economic growth), субадиекстертензивностен икономически растеж, (*)
– разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния
икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има деекстертензивността на икономическия растеж (вж. и деекстертензитет на икономическия растеж). То се придружава
от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
деекстертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextertensivity of the economic growth), субадиекстертензитет на икономическия растеж, (*) – екстертензитет на икономическия растеж, който е по-малък от
нула; абсолютно изразено отрицателно участие n < 0 на някакъв външен фак187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на външения фактор
при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing).
Интертензитетът на икономическия растеж, който е допълван от деекстертензитета до темпа на растежа y, е суперцялостният интертензитет на икономическия растеж (последното същото като хипергенен интертензитет на
икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на деаекстертензитета на
икономическия растеж. Частното между деекстертензитета и темпа на растежа е деекстертензивността на икономическия растеж N < 0.
Разновидности на деекстертензитета са деекстертензитетът на продуктовия икономически растеж* (deextertensivity of the product economic
growth), деекстертензитетът на факторовия икономически растеж* (deextertensivity of the factor economic growth), деекстертензитетът на полезностния икономически растеж* (deextertensivity of the utility economic
growth), деекстертензитетът на стойностния икономически растеж*
(deextertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деекстертензитет на икономическия растеж* (constant deextertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деекстертензитет на икономическия растеж* (variable deextertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деекстертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deextertensivity of the economic growth) и
невремево-променлив деекстертензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable deextertensivity of the economic growth)]. Промените на деекстертензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив деекстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия деекстертензитет са (а) покачващият се деекстертензитет на икономическия растеж* (raising deextertensivity of the
economic growth), което е деекстертензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деекстертензитет на икономическия растеж* (subsiding
deextertensivity of the economic growth), което е субдеекстертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деекстертензитет образуват понятието за неспадащ деекстертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deextertensivity of the economic growth) [което е несубдеекстертензивиране на икономическия растеж* (unsubdeextertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деекстертензитет образуват понятието за непокачващ се деекстертензитет на икономическия растеж* (unraising deextertensivity of the economic growth) [което е недеекстертензивиране на икономическия растеж* (undeextertensivition of the
economic growth)].
ДЕЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва деекстертензисуфикация на икономическия растеж* (deextertensisufication of the economic growth) [което е същото като деекстертензифициране на икономическия растеж* (deextertensifing of the economic growth)],
а при случай (б) се извършва деекстертензидефикация на икономическия
растеж* (deextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextratensive
economic growth) – същото като детензивен икономически растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(deextratensive factor of the economic growth) – същото като детензивен фактор
на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextratensivition of the economic growth) – същото като детензивиране на икономическия растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextratensity of the economic growth) – същото като детензивност на икономическия
растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deextratensitial economic growth) – същото като детензивностен икономически растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextratensivity of the economic growth) – същото като детензитет на икономическия
растеж.
ДЕЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deextratensification of the economic growth) – същото като детензификация на
икономическия растеж.
ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ИНДИВИДА (individual efficiency) (ки) – във:
икономическа дееспособност на индивида;
ДЕЗАНТРОПОМОРФИЗЪМ В КИБЕРНЕТИКАТА (disanthropomorphism in
cybernetics) – означава, че процеси на управление има не само в обществените
отношения, но и в неживата и в останалата жива природа, както и това, че в
обществените (в т.ч. и в икономическите) отношения има не само субективно
организирано, но и обективно-протичащо или още – обективноосъществяващо се управление (вж. обективно-протичащо икономическо управление и субективно-организирано икономическо управление).
ДЕЗЕКСТЕНЗОТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (disextensitical
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
ДЕЗЕКСТЕНЗОТИЧНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (disextensitical catensity of the economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
ДЕЗЕКСТЕНЗОТИЧНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (disextensitical optensity of the economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЗИНФЛАЦИОННО ПОСКЪПВАНЕ НА МЕСТНАТА ВАЛУТА
(disinflationary domestic-currency appreciation) (ки) – във:
вътрешно дезинфлационно поскъпване на местната валута (в межд.).
ДЕЗИНФЛАЦИЯ (disinflation) (в макр.) – намаляване на средното абсолютно
равнище на цените (в макр.) (на ценовия индекс), което може да протича както
в условия на постоянен отрицателен темп на инфлацията (в макр.), така и на
променящ се в посока на понижаване отрицателен темп на инфлацията. Понятието за дезинфлация не акцентира върху причините, които пораждат намаляването на цените, а само идентифицира тази ситуация. Неин частен случай е
дефлацията (в макр.), която е макроикономическа политика на снижаване на
равнището на цените посредством намаляване на агрегатното продуктово
търсене (в макр.). Така че дефлацията е дефлационна дезинфлация (за разлика от цикличната дезинфлация, която има циклична природа и се дължи предимно на обективни причини). Затова отъждествяването на дезинфлацията
(която е по-широкото понятие) с дефлацията (която е по-тясното понятие) в
правителствените документи (както и в медиите) е погрешно и е признак за
недостатъчна интелегентност.
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ (misinformation) (кд) – във:
икономическа дезинформация.
ДЕЗИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (disintensive economic
growth) – същото като детензивен икономически растеж.
ДЕЗИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm
disintensive economic growth) (в микр.) – икономически растеж на фирмата, при
който нарастването на производствения икономически резултат [на общия
продукт (в микр.)] се извършва с по-малка скорост от скоростта на нарастване
на производствените икономически фактори (ефективността на фирменото
производство е спадаща).
ДЕЗИНТЕНЗИВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (disintensive factor of the economic growth) – същото като дезтензивен фактор на
икономическия растеж.
ДЕЗИНТЕНЗИЯ (disintension) (кд) – във:
икономическа дезинтензия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЗУРАВНОВЕСЯВАЩА СТЕРИЛИЗАЦИЯ* (disequilibration /disadjustment/ sterilization) (в межд.) – стерилизация (в межд.) [същото като стерилизираща интервенция (в межд.)], която привежда равновесния платежен баланс по основни операции (в межд.) в неравновесен платежен баланс по основни операции (в межд.) или задълбочава неговото състояние на неуравновесеност.
ДЕИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deintertensive economic growth), хипергенно-екстертензивен икономически растеж, анизотропно-екстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж GM
по-малка от нула (това е деинтертензивността на икономическия растеж) и
прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN по-голяма от
единица (това е суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж)
е в това, че не само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента (GM < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван
от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AN > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на
растежа, където GM + AN = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенноекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, изцяло-коинтертензивния икономически растеж и преобладаващо-коинтертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деинтертензивния растеж са деинтертензивният продуктов икономически растеж* (deintertensive product economic growth), де192
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интертензивният факторов икономически растеж* (deintertensive factor
economic growth), деинтертензивният полезностен икономически растеж* (deintertensive utility economic growth), деинтертензивният стойностен икономически растеж* (deintertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деинтертензивният стационарен икономически растеж* (deintertensive stationary economic growth) и деинтертензивният нестационарен икономически растеж* (deintertensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deintertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деинтертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа
на икономическия растеж. Когато деинтертензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деинтертензификация на икономическия растеж (покачване на деинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деинтертензитета в темпа на растежа), а когато деинтертензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субдеинтертензификация на икономическия растеж (спадане на деинтертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ДЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deintertensity of the economic growth), субадиинтертензивност на икономическия растеж, (*) – интертензивност на икономическия растеж, която е по-малка от
нула; относително изразено отрицателно участие M < 0 на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва деинтертензивността до
единица, е суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж
(последната същото като хипергенна екстертензивност на икономическия
растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съоб193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на деаинтертензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между деинтертензитета на икономическия растеж m < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на деинтертензивността са деинтертензивността на
продуктовия икономически растеж* (deintertensity of the product economic
growth), деинтертензивността на факторовия икономически растеж*
(deintertensity of the factor economic growth), деинтертензивността на полезностния икономически растеж* (deintertensity of the utility economic growth),
деинтертензивността на стойностния икономически растеж* (deintertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деинтертензивност на икономическия растеж* (constant deintertensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деинтертензивност на икономическия растеж* (variable deintertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деинтертензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deintertensity of the economic growth) и
невремево-променлива деинтертензивност на икономическия растеж*
(non-temporally-variable deintertensity of the economic growth)]. Промените на
деинтертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на
прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностнообусловена променлива деинтертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата деинтертензивност са (а) покачващата се деинтертензивност на икономическия растеж* (raising deintertensity of the
economic growth), което е деинтертензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата деинтертензивност на икономическия растеж* (subsiding
deintertensity of the economic growth), което е субдеинтертензификация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деинтертензивност образуват понятието за неспадаща деинтертензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding deintertensity of the economic growth)
[което е несубдеинтертензификация на икономическия растеж* (unsubdeintertensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деинтертензивност образуват понятието за непокачваща се деинтертензивност
на икономическия растеж* (unraising deintertensity of the economic growth)
[което е недеинтертензификация на икономическия растеж* (undeintertensification of the economic growth)].
ДЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deintertensitial economic growth), субадиинтертензивностен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има деинтертензивността на икономическия растеж (вж. и
деинтертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията
в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деинтертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
ДЕИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deintertensivity of the economic growth), субадиинтертензитет на икономическия растеж,
(*) – интертензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула;
абсолютно изразено отрицателно участие m < 0 на някакъв вътрешен фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва деинтертензитета до темпа
на растежа y, е суперцялостният екстертензитет на икономическия растеж
(последното същото като хипергенен екстертензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прираста. Той е съставка на деаинтертензитета на икономическия растеж.
Частното между деинтертензитета и темпа на растежа е деинтертензивността на икономическия растеж M < 0.
Разновидности на деинтертензитета са деинтертензитетът на продуктовия икономически растеж* (deintertensivity of the product economic
growth), деинтертензитетът на факторовия икономически растеж*
(deintertensivity of the factor economic growth), деинтертензитетът на полезностния икономически растеж* (deintertensivity of the utility economic
growth), деинтертензитетът на стойностния икономически растеж*
(deintertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деинтертензитет на икономическия растеж* (constant deintertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деинтертензитет на икономическия растеж* (variable deintertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деинтертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deintertensivity of the economic growth) и
невремево-променлив деинтертензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable deintertensivity of the economic growth)]. Промените на деинтертензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти
на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може
да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
деинтертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия
деинтертензитет са (а) покачващият се деинтертензитет на икономическия растеж* (raising deintertensivity of the economic growth), което е деинтертензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият деинтертензитет
на икономическия растеж* (subsiding deintertensivity of the economic growth),
което е субдеинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
постоянният и покачващият се деинтертензитет образуват понятието за неспадащ деинтертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deintertensivity of the economic growth) [което е несубдеинтертензивиране на икономическия растеж* (unsubdeintertensivition of the economic growth)], а посто196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------янният и спадащият деинтертензитет образуват понятието за непокачващ се
деинтертензитет на икономическия растеж* (unraising deintertensivity of
the economic growth) [което е недеинтертензивиране на икономическия растеж* (undeintertensivition of the economic growth)].
ДЕИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deintertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деинтертензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
деинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деинтертензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
деинтертензисуфикация на икономическия растеж* (deintertensisufication
of the economic growth) [което е същото като деинтертензифициране на икономическия растеж* (deintertensifing of the economic growth)], а при случай
(б) се извършва деинтертензидефикация на икономическия растеж* (deintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
ДЕЙНОСТ (action) (кд) – във:
артипрфикасна икономическа дейност (същото като икономическа
дейност);
енергетична икокореномическа дейност (вж. икокореномическа
дейност);
енергетична икономическа дейност (вж. икономическа дейност);
енергетична икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
енергетична икотехномическа дейност (вж. икотехномическа дейност);
енергетична икоуниреномическа дейност (вж. икоуниреномическа
дейност);
енергетична обтиикокореномическа дейност (вж. обтиикокореномическа дейност);
енергетична обтиикономическа дейност (вж. обтиикономическа
дейност);
енергетична обтиикореномическа дейност (вж. обтиикореномическа
дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енергетична обтиикотехномическа дейност (вж. обтиикотехномическа
дейност);
енергетична обтиикоуниреномическа дейност (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
енергетична
субтиикокореномическа
дейност
(вж.
субтиикокореномическа дейност);
енергетична субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
енергетична субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
енергетична субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа дейност);
енергетична субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
икокореномическа дейност;
икокореномическа дейност;
икономическа дейност;
икономическа дейност;
икореномическа дейност;
икореномическа дейност;
икотехномическа дейност;
икотехномическа дейност;
икоуниреномическа дейност;
икоуниреномическа дейност;
обтиикокореномическа дейност;
обтиикономическа дейност;
обтиикореномическа дейност;
обтиикотехномическа дейност;
обтиикоуниреномическа дейност;
синергетична икокореномическа дейност (вж. икокореномическа
дейност);
синергетична икономическа дейност (вж. икономическа дейност);
синергетична икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
синергетична икотехномическа дейност (вж. икотехномическа
дейност);
синергетична икоуниреномическа дейност (вж. икоуниреномическа
дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------синергетична обтиикокореномическа дейност (вж. обтиикокореномическа дейност);
синергетична обтиикономическа дейност (вж. обтиикономическа
дейност);
синергетична обтиикореномическа дейност (вж. обтиикореномическа
дейност);
синергетична обтиикотехномическа дейност (вж. обтиикотехномическа дейност);
синергетична обтиикоуниреномическа дейност (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
синергетична субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност);
синергетична субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
синергетична субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
синергетична
субтиикотехномическа
дейност
(вж.
субтиикотехномическа дейност);
синергетична субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
субтиикокореномическа дейност;
субтиикономическа дейност;
субтиикореномическа дейност;
субтиикотехномическа дейност;
субтиикоуниреномическа дейност;
създаваща икокореномическа дейност (вж. икокореномическа дейност);
създаваща икономическа дейност (вж. икономическа дейност);
създаваща икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
създаваща икотехномическа дейност (вж. икотехномическа дейност);
създаваща икоуниреномическа дейност (вж. икоуниреномическа
дейност);
създаваща обтиикокореномическа дейност (вж. обтиикокореномическа
дейност);
създаваща обтиикономическа дейност (вж. обтиикономическа
дейност);
създаваща обтиикореномическа дейност (вж. обтиикореномическа
дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаваща обтиикотехномическа дейност (вж. обтиикотехномическа
дейност);
създаваща обтиикоуниреномическа дейност (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
създаваща субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност);
създаваща субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
създаваща субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
създаваща субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа
дейност);
създаваща субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
усвояваща икокореномическа дейност (вж. икокореномическа
дейност);
усвояваща икономическа дейност (вж. икономическа дейност);
усвояваща икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
усвояваща икотехномическа дейност (вж. икотехномическа дейност);
усвояваща икоуниреномическа дейност (вж. икоуниреномическа
дейност);
усвояваща обтиикокореномическа дейност (вж. обтиикокореномическа
дейност);
усвояваща обтиикономическа дейност (вж. обтиикономическа
дейност);
усвояваща обтиикореномическа дейност (вж. обтиикореномическа
дейност);
усвояваща обтиикотехномическа дейност (вж. обтиикотехномическа
дейност);
усвояваща обтиикоуниреномическа дейност (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
усвояваща субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност);
усвояваща субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
усвояваща субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усвояваща субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа
дейност);
усвояваща субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност).
ДЕЙНОСТНО БЛАГО* (activity good) – същото като работно благо.
ДЕЙСТВАЩО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА (operative profit constraint) (в микр.), операционално ограничение на печалбата (в микр.), – такова ограничение на печалбата (в микр.) в управленските модели за максимизирането на прихода от продажбите на Баумол, У., (в микр.), което е препятствие за постигане от управляващите на максимален обем на продуктовия общ
приход (в микр.). То е по-високо от равнището на печалбата, съответствуващо
на обем на икономическия продукт, при който фирмата реализира максималния обем на приходите от продажба на продукта.
ДЕЙСТВИЕ (action) (кд) – във:
коалиция на икономическите действия.
ДЕЙСТВИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (real ecomomic function)
– същото като реална икономическа функция.
ДЕЙСТВИТЕЛНА КОНКУРЕНЦИЯ (real competition) (в микр.) – термин
използуван от Джо Бейн, за да означи конкуренцията, извършваща се между
фирмите, които вече са се установили в определен олигопол (в микр.) (респ. в
определен отрасъл) [вж. установена олигополна фирма (в микр.)].
ДЕЙСТВИТЕЛНА ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (real product
differentiation) (в микр.), реална продуктова диференциация (в микр.), –
продуктова диференциация (в микр.), която се свежда до различия в характеристиките на качеството на продукта, които произтичат от спецификацията на
продукта, от различията в използуваните за неговото производство фактори, от
месторазположението на фирмата или на нейните звена, които обслужват клиента.
ДЕЙСТВИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(effective motion of the economic system) – вж. холономна икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЙСТВИТЕЛНОЗНАЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (real-valued
ecomomic function) – икономическа функция от типа f : X → R, където R е множеството на действителните (реалните) числа и където X и R се интерпретират
като зададени икономически множества. Представлява частен случай на численозначната икономическа функция, при който значенията на функцията са
реални икономически числа. Вж. и икономическо изображение.
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (reality) (кд) – във:
икономическа възможност и икономическа действителност;
икономическа действителност;
обективизирана икономическа действителност;
обективирана икономическа действителност;
обектна икономическа действителност;
предметна икономическа действителност (същото като икономическа
действителност);
системна икономическа действителност;
субективирана икономическа действителност;
съждение на икономическата действителност (същото като асерторическо икономическо съждение).
ДЕКАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decatensive economic
growth), хипергенно-оптензивен икономически растеж, анизотропнооптензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена катензивност на икономическия растеж GI по-малка от
нула (това е декатензивността на икономическия растеж) и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA по-голяма от единица (това е суперцялостната оптензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) е в това, че не
само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента (GI < 0), но
дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AA > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на рас202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тежа, където GI + AA = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, изцялооптензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж,
хомогенния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически
растеж, иноптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, изцялококатензивния икономически растеж и преобладаващо-кокатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на декатензивния растеж са декатензивният продуктов
икономически растеж* (decatensive product economic growth), декатензивният факторов икономически растеж* (decatensive factor economic growth),
декатензивният полезностен икономически растеж* (decatensive utility
economic growth), декатензивният стойностен икономически растеж*
(decatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също декатензивният стационарен икономически растеж* (decatensive stationary economic growth) и декатензивният нестационарен икономически растеж*
(decatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decatensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато декатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е декатензификация на икономическия растеж (покачване на декатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на декатензитета в темпа на растежа), а когато декатензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдекатензификация на икономическия растеж (спадане на декатензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на декатензитета
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decatensity of
the economic growth), субадикатензивност на икономическия растеж, (*) –
катензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие I < 0 на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж (съкратено от decreasing). Оптензивността на икономическия растеж, която допълва декатензивността до единица, е суперцялостната оптензивност на икономическия растеж (последната същото като хипергенна оптензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на деакатензивността на икономическия растеж. Тя е частното между декатензитета на икономическия растеж i < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на декатензивността са декатензивността на продуктовия икономически растеж* (decatensity of the product economic growth), декатензивността на факторовия икономически растеж* (decatensity of the
factor economic growth), декатензивността на полезностния икономически
растеж* (decatensity of the utility economic growth), декатензивността на
стойностния икономически растеж* (decatensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна декатензивност на икономическия растеж* (constant decatensity of the economic
growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива декатензивност на икономическия растеж* (variable decatensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива декатензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable decatensity of the economic growth) и невремевопроменлива декатензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable decatensity of the economic growth)]. Промените на декатензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластич204
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
декатензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
декатензивност са (а) покачващата се декатензивност на икономическия
растеж* (raising decatensity of the economic growth), което е декатензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата декатензивност на икономическия растеж* (subsiding decatensity of the economic growth), което е субдекатензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се декатензивност образуват понятието за неспадаща декатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding decatensity of the economic
growth) [което е несубдекатензификация на икономическия растеж* (unsubdecatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата декатензивност образуват понятието за непокачваща се декатензивност на икономическия растеж* (unraising decatensity of the economic growth) [което е
недекатензификация на икономическия растеж* (undecatensification of the
economic growth)].
ДЕКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decatensitial
economic growth), субадикатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има декатензивността на икономическия растеж (вж. и
декатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на декатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decatensivity of the
economic growth), субадикатензитет на икономическия растеж, (*) – катензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно изразено отрицателно участие i < 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяване205
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Оптензитетът на
икономическия растеж, който допълва декатензитета до темпа на растежа y, е
суперцялостният оптензитет на икономическия растеж (последното същото
като хипергенен оптензитет на икономическия растеж). Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на деакатензитета на икономическия растеж. Частното между декатензитета и темпа на растежа е декатензивността на икономическия растеж I < 0.
Разновидности на декатензитета са декатензитетът на продуктовия
икономически растеж* (decatensivity of the product economic growth), декатензитетът на факторовия икономически растеж* (decatensivity of the
factor economic growth), декатензитетът на полезностния икономически
растеж* (decatensivity of the utility economic growth), декатензитетът на
стойностния икономически растеж* (decatensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен декатензитет на икономическия растеж* (constant decatensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив декатензитет на икономическия растеж* (variable decatensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив декатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable decatensivity of the economic growth) и невремево-променлив
декатензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable decatensivity of the economic growth)]. Промените на декатензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастнообусловен и еластичностно-обусловен променлив декатензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия декатензитет са (а) покачва206
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щият се декатензитет на икономическия растеж* (raising decatensivity of
the economic growth), което е декатензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият декатензитет на икономическия растеж* (subsiding decatensivity of the economic growth), което е субдекатензивиране на икономическия
растеж. В своята общност постоянният и покачващият се декатензитет образуват понятието за неспадащ декатензитет на икономическия растеж*
(unsubsiding decatensivity of the economic growth) [което е несубдекатензивиране на икономическия растеж* (unsubdecatensivition of the economic
growth)], а постоянният и спадащият декатензитет образуват понятието за непокачващ се декатензитет на икономическия растеж* (unraising decatensivity of the economic growth) [което е недекатензивиране на икономическия
растеж* (undecatensivition of the economic growth)].
ДЕКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decatensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декатензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на декатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на декатензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва декатензисуфикация на икономическия растеж* (decatensisufication of the economic
growth) [което е същото като декатензифициране на икономическия растеж* (decatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва декатензидефикация на икономическия растеж* (decatensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕКВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dequalitensive
economic growth), хипергенно-квантитензивен икономически растеж, анизотропно-квантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия
растеж GR по-малка от нула (това е деквалитензивността на икономическия
растеж) и прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ поголяма от единица (това е суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на
207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) е в това, че не само изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента (GR < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от количествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AQ > 1) не само изцяло, но дори и повече това
формира темпа на растежа, където GR + AQ = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-квантитензивния икономически растеж, изцяло-квантитензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенноквантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически
растеж, хомогенно-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж, изцяло-инквантитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деквалитензивния растеж са деквалитензивният продуктов икономически растеж* (dequalitensive product economic growth), деквалитензивният факторов икономически растеж* (dequalitensive factor
economic growth), деквалитензивният полезностен икономически растеж*
(dequalitensive utility economic growth), деквантитензивният стойностен
икономически растеж* (dequalitensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също деквалитензивният стационарен икономически растеж* (dequalitensive stationary economic growth) и деквалитензивният нестационарен икономически растеж* (dequalitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequalitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа
на икономическия растеж. Когато деквалитензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е деквалитензификация на икономи208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж (покачване на деквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деквалитензитета в темпа на растежа), а когато деквалитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субдеквалитензификация на икономическия растеж (спадане на деквалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequalitensity of the economic growth), субадиквалитензивност на икономическия
растеж, (*) – квалитензивност на икономическия растеж, която е по-малка от
нула; относително изразено отрицателно участие R < 0 на някакъв качествен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Квантитензивността на икономическия растеж, която е допълвана от деквалитензивността
до единица, е суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж
(последната същото като хипергенна квантитензивност на икономическия
растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на деаквалитензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между деквалитензитета на икономическия растеж r < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на деквалитензивността са деквалитензивността на продуктовия икономически растеж* (dequalitensity of the product economic
growth), деквалитензивността на факторовия икономически растеж* (dequalitensity of the factor economic growth), деквалитензивността на полезностния икономически растеж* (dequalitensity of the utility economic
growth), деквалитензивността на стойностния икономически растеж*
(dequalitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деквалитензивност на икономическия растеж* (constant dequalitensity of the
209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (кяйто е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деквалитензивност на икономическия растеж* (variable dequalitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деквалитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable dequalitensity of the economic
growth) и невремево-променлива деквалитензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable dequalitensity of the economic growth)]. Промените на деквалитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлив деквалитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата деквалитензивност са (а) покачващата се
деквалитензивност на икономическия растеж* (raising dequalitensity of the
economic growth), което е деквалитензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата деквалитензивност на икономическия растеж* (subsiding
dequalitensity of the economic growth), което е субдеквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деквалитензивност образуват понятието за неспадаща деквалитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding dequalitensity of the economic growth) [което
е несубдеквалитензификация на икономическия растеж* (unsubdequalitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деквалитензивност образуват понятието за непокачваща се деквалитензивност на икономическия растеж* (unraising dequalitensity of the economic growth) [което е
недеквалитензификация на икономическия растеж* (undequalitensification
of the economic growth)].

ДЕКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dequalitensitial economic growth), субадиквалитензивностен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има деквалитензивността на икономическия растеж (вж. и деквалитензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на иконо210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на деквалитензивността) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequalitensivity of the economic growth), субадиквалитензитет на икономическия растеж,
(*) – квалитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно изразено отрицателно участие r < 0 на някакъв качествен фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва негативната роля на качествения фактор при
осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Квантитензитетът на икономическия растеж, който е допълван от деквалитензитета до темпа на растежа y, е суперцялостният квантитензитет на икономическия растеж (последното същото като хипергенен квантитензитет на
икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на деаквалитензитета на икономическия растеж. Частното между деквалитензитета и
темпа на растежа е деквалитензивността на икономическия растеж R < 0.
Разновидности на деквалитензитета са деквалитензитетът на продуктовия икономически растеж* (dequalitensivity of the product economic
growth), деквалитензитетът на факторовия икономически растеж* (dequalitensivity of the factor economic growth), деквалитензитетът на полезностния икономически растеж* (dequalitensivity of the utility economic
growth), деквалитензитетът на стойностния икономически растеж* (dequalitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деквалитензитет на икономическия растеж* (constant dequalitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деквалитензитет на икономическия растеж* (variable dequalitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деквалитензитет на икономичес211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж* (temporally-variable dequalitensivity of the economic growth) и
невремево-променлив деквалитензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable dequalitensivity of the economic growth)]. Промените на деквалитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив деквалитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия деквалитензитет са (а) покачващият се деквалитензитет на икономическия растеж* (raising dequalitensivity of the economic growth), което е деквалитензивиране на икономическия растеж, и (б)
спадащият деквалитензитет на икономическия растеж* (subsiding dequalitensivity of the economic growth), което е субдеквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деквалитензитет образуват понятието за неспадащ деквалитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding dequalitensivity of the economic growth) [което е
несубдеквалитензивиране на икономическия растеж* (unsubdequalitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деквалитензитет
образуват понятието за непокачващ се деквалитензитет на икономическия
растеж* (unraising dequalitensivity of the economic growth) [което е недеквалитензивиране на икономическия растеж* (undequalitensivition of the economic growth)].
ДЕКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequalitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деквалитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва деквалитензисуфикация на икономическия растеж* (dequalitensisufication of the economic growth) [което е същото като деквалитензифициране на икономическия растеж* (dequalitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва деквалитензидефикация на икономическия рас212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (dequalitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕКВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dequantitensive
economic growth), хипергенно-квалитензивен икономически растеж, анизотропно-квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия
растеж GQ по-малка от нула (това е деквантитензивността на икономическия растеж) и прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR
по-голяма от единица (това е суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на
икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) е в това, че не само изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента (GQ < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж
(представляван от качествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AR > 1) не само изцяло, но дори и повече това
формира темпа на растежа, където GQ + AR = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-квалитензивния икономически растеж, изцяло-квалитензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенноквалитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж, хомогенно-квалитензивния икономически растеж, инквалитензивния
икономически растеж, изцяло-коквантитензивния икономически растеж и
преобладаващо-коквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деквантитензивния растеж са деквантитензивният
продуктов икономически растеж* (dequantitensive product economic growth),
деквантитензивният факторов икономически растеж* (dequantitensive
factor economic growth), деквантитензивният полезностен икономически
растеж* (dequantitensive utility economic growth), деквантитензивният
стойностен икономически растеж* (dequantitensive value economic growth)
213
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също деквантитензивният стационарен икономически
растеж* (dequantitensive stationary economic growth) и деквантитензивният
нестационарен икономически растеж* (dequantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ДЕКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част
от темпа на икономическия растеж. Когато деквантитензивирането става побързо от нарастването на темпа на растежа, това е деквантитензификация на
икономическия растеж (покачване на деквантитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деквантитензитета в темпа на растежа), а когато деквантитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеквантитензификация на икономическия
растеж (спадане на деквантитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деквантитензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ДЕКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequantitensity of the economic growth), субадиквантитензивност на икономическия
растеж, (*) – квантитензивност на икономическия растеж, която е по-малка
от нула; относително изразено отрицателно участие Q < 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y,
чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва деквантитензивността до
единица, е суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж
(последната същото като хипергенна квалитензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно
с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция в темпове на прираста. Съставка е на деаквантитензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между деквантитензитета на икономическия растеж q < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на деквантитензивността са деквантитензивността на
продуктовия икономически растеж* (dequantitensity of the product economic
growth), деквантитензивността на факторовия икономически растеж*
(dequantitensity of the factor economic growth), деквантитензивността на полезностния икономически растеж* (dequantitensity of the utility economic
growth), деквантитензивността на стойностния икономически растеж*
(dequantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деквантитензивност на икономическия растеж* (constant dequantitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива деквантитензивност на икономическия растеж* (variable dequantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деквантитензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable dequantitensity of the economic
growth) и невремево-променлива деквантитензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable dequantitensity of the economic growth)].
Промените на деквантитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на
променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на
еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и
еластичностно-обусловена променлива деквантитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата деквантитензивност са (а) покачващата се деквантитензивност на икономическия растеж* (raising dequantitensity of the economic growth), което е деквантитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деквантитензивност на икономическия
растеж* (subsiding dequantitensity of the economic growth), което е субдеквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и
покачващата се деквантитензивност образуват понятието за неспадаща деквантитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding dequantitensity of
the economic growth) [което е несубдеквантитензификация на икономичес215
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж* (unsubdequantitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деквантитензивност образуват понятието за непокачваща се
деквантитензивност на икономическия растеж* (unraising dequantitensity
of the economic growth) [което е недеквантитензификация на икономическия растеж* (undequantitensification of the economic growth)].
ДЕКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dequantitensitial economic growth), субадиквантитензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има деквантитензивността на икономическия растеж (вж. и деквантитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така
че общата им сума (заедно с това на деквантитензивността) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequantitensivity of the economic growth), субадиквантитензитет на икономическия растеж, (*) – квантитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от
нула; абсолютно изразено отрицателно участие q < 0 на някакъв количествен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва деквантитензитета до
темпа на растежа y, е суперцялостният квалитензитет на икономическия
растеж (последното същото като хипергенен квалитензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на деаквантитензитета на
икономическия растеж. Частното между деквантитензитета и темпа на растежа е деквантитензивността на икономическия растеж Q < 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на деквантитензитета са деквантитензитетът на продуктовия икономически растеж* (dequantitensivity of the product economic
growth), деквантитензитетът на факторовия икономически растеж*
(dequantitensivity of the factor economic growth), деквантитензитетът на полезностния икономически растеж* (dequantitensivity of the utility economic
growth), деквантитензитетът на стойностния икономически растеж*
(dequantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деквантитензитет на икономическия растеж* (constant dequantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деквантитензитет на икономическия растеж* (variable dequantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деквантитензитет на
икономическия растеж* (temporally-variable dequantitensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деквантитензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable dequantitensivity of the economic growth)]. Промените на деквантитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив деквантитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на променливия деквантитензитет са (а) покачващият се деквантитензитет на икономическия растеж* (raising dequantitensivity of the
economic growth), което е деквантитензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият деквантитензитет на икономическия растеж* (subsiding
dequantitensivity of the economic growth), което е субдеквантитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деквантитензитет образуват понятието за неспадащ деквантитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding dequantitensivity of the economic growth)
[което е несубдеквантитензивиране на икономическия растеж* (unsubdequantitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деквантитензитет образуват понятието за непокачващ се деквантитензитет на икономическия растеж* (unraising dequantitensivity of the economic growth) [кое217

453

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е недеквантитензивиране на икономическия растеж* (undequantitensivition of the economic growth)].
ДЕКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dequantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва деквантитензисуфикация на икономическия растеж* (dequantitensisufication of the economic growth) [което е същото като деквантитензифициране на икономическия растеж* (dequantitensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва деквантитензидефикация на икономическия растеж* (dequantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic decision-making decomposition) при разслоената икономическа
система – вж. разслоена икономическа система.
ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ* (economic
automatons decompositing) – представяне на крайни икономически автомати
във вид на композиция от няколко икономически автомата. Тъй като има различни разновидности на композирането на икономически автомати, декомпозирането може да се представи във вид на пряка сума, на произведение, на
сума, на паралелно-последователно съединение и т.н. от икономически автомати (вж. композиращи икономически операции). Представляват интерес преди
всичко случаите, при които композицията е съставена от по-прости в някакъв
смисъл икономически автомати в сравнение с изходния (подложения на декомпозиране) икономически автомат. Такива например могат да бъдат икономически автомати с по-малък брой на вътрешните икономически състояния, с
по-малък брой канали за предаване на икономическите сигнали, с по-проста
функция на икономическите преходи и т.н. Вж. алгебра на икономическите
автомати.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕКОМПОЗИРАНЕ
НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО
МНОЖЕСТВО*
(economic set decompositing), разлагане на икономическото множество –
разбиване (разделяне) на икономическото множество A на пълна група от
икономически подмножества A1, A2, …, Al, наричана още разложение от икономически подмножества. Пълната група се състои от нямащи общи елементи
l

двойки от икономически подможества, т.е. Ai.Aj = Ø, i ≠ j, и A = U Ai . Вж. алi =1

гебра на икономическите множества.
ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (decompositing of the elementary economic
events space), разлагане на пространството на елементарните икономически събития, – разбиване (разделяне) на пространството на елементарните
икономически събития E на пълна група от икономически събития A1, A2, …,
Al, отделните елементи A1, A2, …, Al на която се наричат още хипотези
(hipothesis). Пълната група се състои от несъвместими по двойки случайни
l

икономически събития, т.е. Ai.Aj = Ø (i ≠ j) и E = U Ai . Вж. алгебра на слуi =1

чайните икономически събития.
ДЕКОМПОЗИЦИЯ (decomposition) (ки) – във:
декомпозиция от икономически подмножества (същото като разложение
от икономически подмножества);
декомпозиция от икономически събития (същото като разложение от
икономически събития);
метод на декомпозицията;
систематична регионална декомпозиция (в межд.);
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДМНОЖЕСТВА (decomposition of the economic subsets) – същото като разложение от икономически
подмножества.
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (decomposition of
the economic events space) – същото като разложение от икономически събития.
ДЕКОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decotensive economic
growth), хипергенно-фитензивен икономически растеж, анизотропно219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж GCO помалка от нула (това е декотензивността на икономическия растеж) и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI по-голяма от единица
(това е суперцялостната фитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж е в
това, че не само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
(GCO < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа
на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразен
чрез коефициента AFI > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира
темпа на растежа, където GCO + AFI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-фитензивния икономически
растеж, изцяло-фитензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-фитензивния
икономически растеж, инфитензивния икономически растеж, хомогеннофитензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж,
изцяло-инфитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинфитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на декотензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са деквалитензивният икономически растеж, деекстратензивният икономически растеж, деоптензивният икономически растеж, деекстертензивният икономически растеж. Разновидности на декотензивния растеж са декотензивният продуктов икономически растеж* (decotensive
product economic growth), декотензивният факторов икономически растеж* (decotensive factor economic growth), декотензивният полезностен
икономически растеж* (decotensive utility economic growth), дефитензивният стойностен икономически растеж* (decotensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също декотензивният стационарен икономически растеж* (decotensive stationary economic growth) и декотензивният нестационарен икономически растеж* (decotensive non-stationary economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ДЕКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато декотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е декотензификация на икономическия растеж (покачване на декотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на декотензитета в темпа на растежа), а когато декотензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдекотензификация на икономическия растеж (спадане на декотензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на декотензитета
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decotensity of
the economic growth), субадикотензивност на икономическия растеж, (*) –
котензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие CO < 0 на някакъв допълващ (към това на
фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва
негативната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Фитензивността на икономическия
растеж, която е допълвана от декотензивността до единица, е суперцялостната фитензивност на икономическия растеж (последната същото като хипергенна фитензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на деакотензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между декотензитета на икономическия растеж co < 0 и темпа на растежа.
Форми на проявление на декотензивността (вж. икономическа форма) са
деквалитензивността на икономическия растеж, детензивността на икономическия растеж (съкратено от деекстратензивност на икономическия рас221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж), деоптензивността на икономическия растеж, деекстертензивността
на икономическия растеж. Разновидности на декотензивността са още декотензивността на продуктовия икономически растеж* (decotensity of the
product economic growth), декотензивността на факторовия икономически
растеж* (decotensity of the factor economic growth), декотензивността на
полезностния икономически растеж* (decotensity of the utility economic
growth), декотензивността на стойностния икономически растеж* (decotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна декотензивност на икономическия растеж* (constant decotensity of the economic
growth) (кяйто е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива декотензивност на икономическия растеж* (variable decotensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива декотензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable decotensity of the economic growth) и невремевопроменлива декотензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable decotensity of the economic growth)]. Промените на декотензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлив
декотензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
декотензивност са (а) покачващата се декотензивност на икономическия
растеж* (raising decotensity of the economic growth), което е декотензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата декотензивност на икономическия растеж* (subsiding decotensity of the economic growth), което е субдекотензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се декотензивност образуват понятието за неспадаща декотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding decotensity of the economic
growth) [което е несубдекотензификация на икономическия растеж* (unsubdecotensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата декотензивност образуват понятието за непокачваща се декотензивност на икономическия растеж* (unraising decotensity of the economic growth) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------недекотензификация на икономическия растеж* (undecotensification of the
economic growth)].
ДЕКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decotensitial
economic growth), субадикотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има декотензивността на икономическия растеж (вж. и декотензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
декотензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decotensivity of the
economic growth), субадикотензитет на икономическия растеж, (*) – котензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно изразено отрицателно участие co < 0 на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в темпа
на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва
негативната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Фитензитетът на икономическия
растеж, който е допълван от декотензитета до темпа на растежа y, е суперцялостният фитензитет на икономическия растеж (последното същото като
хипергенен фитензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на деакотензитета на икономическия растеж. Частното между декотензитета и темпа на растежа е декотензивността на икономическия растеж CO < 0.
Форми на проявление на декотензитета (вж. икономическа форма) са деквалитензитетът на икономическия растеж, детензитетът на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------деоптензитетът на икономическия растеж, деекстертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на декотензитета са още декотензитетът на продуктовия икономически растеж* (decotensivity of the product
economic growth), декотензитетът на факторовия икономически растеж*
(decotensivity of the factor economic growth), декотензитетът на полезностния икономически растеж* (decotensivity of the utility economic growth), декотензитетът на стойностния икономически растеж* (decotensivity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен декотензитет на икономическия растеж* (constant decotensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив декотензитет на икономическия растеж* (variable decotensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив декотензитет на икономическия растеж* (temporally-variable decotensivity of the economic growth) и невремево-променлив
декотензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable decotensivity of the economic growth)]. Промените на декотензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив декотензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия декотензитет са (а) покачващият се декотензитет на икономическия растеж* (raising decotensivity of the economic growth), което е декотензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият декотензитет на икономическия растеж* (subsiding decotensivity of the economic growth), което е субдекотензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се декотензитет образуват понятието за неспадащ декотензитет на икономическия
растеж* (unsubsiding decotensivity of the economic growth) [което е несубдекотензивиране на икономическия растеж* (unsubdecotensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият декотензитет образуват понятието за непокачващ се декотензитет на икономическия растеж* (unraising
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------decotensivity of the economic growth) [което е недекотензивиране на икономическия растеж* (undecotensivition of the economic growth)].

ДЕКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на декотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на декотензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва декотензисуфикация на икономическия растеж* (decotensisufication of the economic
growth) [което е същото като декотензифициране на икономическия растеж* (decotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва декотензидефикация на икономическия растеж* (decotensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕКРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decreatensive economic growth), хипергенно-креатензивен икономически растеж, анизотропно-креатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според креативната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) деекстензивен
икономически растеж (тогава зададената екстензивност на икономическия
растеж GE е по-малка от нула и тя е деекстензивността на икономическия
растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж
AH (по-голяма от единица) e суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) деекстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия растеж GH е по-малка от нула и тя е деекстратензивността на икономическия
растеж), а нейната прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE
(по-голяма от единица) e суперцялостната екстензивност на икономическия
растеж, където GH + AE = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и
типология на икономическия растеж). Тук зададената креатензивност на
икономическия растеж GD (по-малка от нула и тя е декреатензивността на
икономическия растеж) е общо понятие за деекстензивност (която е зададената екстензивност GE) и деекстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия
растеж AD (по-голяма от единица и тя е суперцялостната креатензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж) е общо понятие за суперцялостна екстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на деекстензивността) и суперцялостна екстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на деекстратензивността), където GD + AD = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената креатензивност не само изобщо няма принос, но дори има и негативен принос при формирането на темпа на декреатензивния растеж, докато прилежащата креатензивност не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на този растеж.
Декреатензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващокреатензивния икономически растеж, изцяло-креатензивния икономически
растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, хомогенно-креатензивния икономически растеж, инкреатензивния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на декреатензивния растеж са декреатензивният продуктов икономически растеж* (decreatensive product economic growth), декреатензивният факторов икономически растеж* (decreatensive factor
economic growth), декреатензивният полезностен икономически растеж*
(decreatensive utility economic growth), декреатензивният стойностен икономически растеж* (decreatensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също декреатензивният стационарен икономически растеж* (decreatensive stationary economic growth) и декреатензивният нестационарен икономически растеж* (decreatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деекстензивиране на
икономическия растеж и детензивиране на икономическия растеж (последното съкратено от деекстратензивиране на икономическия растеж); покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декреатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато декреатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е декреатензификация на икономическия растеж (покачване на декреатензив226
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
декреатензитета в темпа на растежа), а когато декреатензивирането става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдекреатензификация на
икономическия растеж (спадане на декреатензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на декреатензитета в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decreatensity
of the economic growth), субадикреатензивност на икономическия растеж,
(*) – креатензивност на икономическия растеж D < 0, която е общо понятие
за деекстензивност на икономическия растеж и деекстратензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено отрицателно участие E < 0
на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е деекстензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на екстензивения фактор при
осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено
отрицателно участие H < 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е деекстратензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва негативната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на растежа. Декреатензивността е
разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка на деакреатензивността на икономическия
растеж. Тя е частното между декреатензитета на икономическия растеж d
< 0 и темпа на растежа.
Разновидности на декреатензивността са декреатензивността на продуктовия икономически растеж* (decreatensity of the product economic
growth), декреатензивността на факторовия икономически растеж* (decreatensity of the factor economic growth), декреатензивността на полезностния икономически растеж* (decreatensity of the utility economic growth), декреатензивността на стойностния икономически растеж* (decreatensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават постоянна декреатензивност на икономическия растеж* (constant decreatensity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянната деекстензивност и
постоянната деекстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива декреатензивност на икономическия
растеж* (variable decreatensity of the economic growth) (който е общо понятие
за променливата деекстензивност и променливата деекстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлива декреатензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable decreatensity of the economic growth) и невремево-променлива декреатензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable decreatensity of the economic growth)]. Промените на декреатензивността се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива декреатензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата декреатензивност са (а) покачващата се декреатензивност на икономическия растеж*
(raising decreatensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се
деекстензивност и покачваща се деекстратензивност на растежа), което е деекстратензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата
декреатензивност на икономическия растеж* (subsiding decreatensity of the
economic growth) (общо понятие за спадаща деекстензивност и спадаща
деекстратензивност на растежа), което е субдекреатензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се
декреатензивност образуват понятието за неспадаща декреатензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding decreatensity of the economic growth)
(общо понятие за неспадаща деекстензивност и неспадаща деекстратензивност
на растежа) [което е несубдекреатензификация на икономическия растеж*
(unsubdecreatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата
декреатензивност образуват понятието за непокачваща се декреатензивност
на икономическия растеж* (unraising decreatensity of the economic growth)
(общо понятие за непокачваща се деекстензивност и непокачваща се
деекстратензивност на растежа) [което е недекреатензификация на
икономическия растеж* (undecreatensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (decreatensitial
economic growth), субадикреатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния
икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има декреатензивността на икономическия
растеж (вж. и декреатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на декреатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са
деекстензивностният икономически растеж и деекстратензивностният
икономически растеж.
ДЕКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decreatensivity
of the economic growth), субадикреатензитет на икономическия растеж, (*) –
креатензитет на икономическия растеж d < 0, който е общо понятие за деекстензитет на икономическия растеж и детензитет на икономическия растеж (последното съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж). Той (а) е абсолютно изразено отрицателно участие e < 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е деекстензитетът на растежа и чрез което (в процентни
пунктове) се измерва негативната роля на екстензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено отрицателно участие h < 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е детензитетът (съкратено от деекстратензитет) на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва негативната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на растежа.
Декреатензитетът е разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на деакреатензитета на икономическия растеж. Частното между декреатензитета и темпа на растежа е
декреатензивността на икономическия растеж D < 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на декреатензитета са декреатензитетът на продуктовия икономически растеж* (decreatensivity of the product economic growth),
декреатензитетът на факторовия икономически растеж* (decreatensivity
of the factor economic growth), декреатензитетът на полезностния икономически растеж* (decreatensivity of the utility economic growth), декреатензитетът на стойностния икономически растеж* (decreatensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен декреатензитет на икономическия растеж* (constant decreatensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деекстензитет и постоянния деекстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и променлив декреатензитет на икономическия растеж* (variable decreatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия деекстензитет и променливия деекстратензитет на растежа и е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив декреатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable decreatensivity of
the economic growth) и невремево-променлив декреатензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable decreatensivity of the economic
growth)]. Промените на декреатензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на
променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на
еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и
еластичностно-обусловен променлив декреатензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия декреатензитет са (а) покачващият се
декреатензитет на икономическия растеж* (raising decreatensivity of the
economic growth) (общо понятие за покачващ се деекстензитет и покачващ се
деекстратензитет на растежа), което е деекстратензивиране на икономическия
растеж, и (б) спадащият декреатензитет на икономическия растеж*
(subsiding decreatensivity of the economic growth) (общо понятие за спадащ деекстензитет и спадащ се деекстратензитет на растежа), което е субдекреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се декреатензитет образуват понятието за неспадащ декреатензитет
на икономическия растеж* (unsubsiding decreatensivity of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (общо понятие за неспадащ деекстензитет и неспадащ деекстратензитет на растежа) [което е несубдекреатензивиране на икономическия растеж* (unsubdecreatensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият декреатензитет образуват понятието за непокачващ се декреатензитет
на икономическия растеж* (unraising decreatensivity of the economic growth)
(общо понятие за непокачващ се деекстензитет и непокачващ се деекстратензитет на растежа) [което е недекреатензивиране на икономическия растеж*
(undecreatensivition of the economic growth)].

ДЕКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (decreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деекстензификация
на икономическия растеж и деекстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декреатензивността на икономическия растеж, която е
относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на декреатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на декреатензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва декреатензисуфикация на икономическия растеж* (decreatensisufication of the economic growth) [което е същото
като декреатензифициране на икономическия растеж* (decreatensifing of
the economic growth)], а при случай (б) се извършва декреатензидефикация на
икономическия растеж* (decreatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
ДЕКРЕТИРАНИ ПАРИ (fiat money) (в макр.) – декларирано от правителството законно платежно средство, което няма своя фиксирана вътрешна стойност,
каквито са повечето национални валути.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕЛЕЖ (sharing) в икономическата игра – разпределение между отделните
участници (играчи) на общата печалба на всички участници в кооперативна
икономическа игра, което удовлетворява условието за рационалност. Ако за
икономическата игра с множество от участници J = (1, 2, …, n) е зададена характеристичната икономическа функция v(J), тогава дележът е такъв вектор x
= (x1, x2, …, xn), при който
n

∑ xi = v ( J )

и xi ≥ v(i ), i = 1, 2, ..., n.

i =1

Вж. теория на игрите в икономиката.

ДЕЛЕНИЕ НА ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (division
on the economic concept volume) – логическа икономическа операция, при която икономическите предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически
процеси, икономически обекти, икономически системи), изобразявани в дадено икономическо понятие, се делят на видове. Тази операция се използва при
почти всяко разсъждение в областта на икономиката, тъй като за познанието
на изобразените в понятието икономически предмети е необходимо да се разкрие не само съдържанието на съответното понятие (фиксираните в него съществени признаци на предмета) (вж. съдържание на икономическото понятие и
икономическо съдържание), което се постига чрез икономическото определение, но и да се установи и обемът на икономическото понятие, т.е. съвкупността от икономически предмети, изобразени в понятието. Последното е
свързано с разделянето на обема на понятието на видове икономически понятия, в които са изобразени видовете икономически предмети. Икономическо
понятие, обемът на което може да се подложи на деление, е делимо икономическо понятие, а понятията, получени в резултат на делението, са членове на
делението и те образуват икономически видове (те са видови икономически понятия) по отношение на делимото понятие, което пък, от своя страна, е представлява икономически род (то е родово икономическо понятие). Получените в
резултат на делението понятия са подвидови икономически понятия. Понятие,
което не може да бъде подложено на деление на неговия обем, е неделимо
икономическо понятие* (non-divisible economic concept). За делението на
обема на икономическите понятия са присъщи следните правила: (1) при едно
и също деление е необходимо да се прилага едно и също основание на делението на обема на икономическото понятие; (2) делението трябва да бъде съ1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размерно, т.е. общият обем на членовете на делението трябва да бъде равен на
обема на делимото икономическо понятие (вж. съразмерност на делението на
обема на икономическото понятие); (3) членовете на делението трябва взаимно да се изключват един друг; (4) делението трябва да бъде непрекъснато (вж.
непрекъснатост на делението на обема на икономическото понятие).

ДЕЛЕНИЕ НА ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ (division on
the economic concept volume) (ки) – във:
дихотомно деление на обема на икономическото понятие;
деление на обема на икономическото понятие;
кръстосано деление на обема на икономическото понятие;
непрекъснатост на делението на обема на икономическото понятие;
основание на делението на обема на икономическото понятие;
съразмерност на делението на обема на икономическотои понятие.
ДЕЛИМО ИКОНОМИЧЕСКО ПОНЯТИЕ* (divisible economic concept) –
икономическо понятие, обемът на което може да бъде подложен на деление
(вж. обем на икономическото понятие и деление на обема на икономическото
понятие). Икономическото понятие, обемът на което се дели, е родово икономическо понятие, а получените в резултат на делението икономически понятия са видови икономически понятия.
ДЕЛОВА УПРАВЛЕНСКА ИГРА (busness management game) (ки) – във:
метод на деловите управленски игри.
ДЕЛОВИ ЦИКЪЛ (business cycle) (ки) – във:
политически делови цикъл (в макр.);
теория за политическия делови цикъл (в макр.).
ДЕЛТА-ФУНКЦИЯ (delta-function) (кд) – във:
икономическа делта-функция.
ДЕМОДУЛИРАНЕ (demodulation) (кд) – във:
амплитудно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и амплитудно-импулсно икономическо
модулиране);
амплитудно-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично
демодулиране на икономическия процес и амплитудно-хармонично икономическо модулиране);
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------демодулиране на икономическия процес (същото като икономическо демодулиране);
икономическо демодулиране;
импулсно демодулиране на икономическия процес;
импулсно икономическо демодулиране (същото като импулсно демодулиране на икономическия процес);
фазово-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и фазово-импулсно икономическо модулиране);
фазово-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично демодулиране на икономическия процес и фазово-хармонично икономическо модулиране);
хармонично демодулиране на икономическия процес;
хармонично икономическо демодулиране (същото като хармонично демодулиране на икономическия процес);
честотно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и честотно-импулсно икономическо модулиране);
честотно-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично
демодулиране на икономическия процес и честотно-хармонично икономическо
модулиране);
широчинно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и широчинно-импулсно икономическо
модулиране).
ДЕМОДУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС (demodulation of the
economic process) – същото като икономическо демодулиране.
ДЕМОДУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС (demodulation of the
economic process) (ки) – във:
демодулиране на икономическия процес (същото като икономическо демодулиране);
импулсно демодулиране на икономическия процес;
хармонично демодулиране на икономическия процес.
ДЕМПФЕР (dampfer) (кд) – във:
икономически демпфер (същото като относителен коефициент на погасяване на икономическите колебания).
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕМПФЕРИРАНЕ (damping) (кд) – във:
икономическо демпфериране.
ДЕМПФЕРИРАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (damping
economic system characteristics) – същото като демпферираща характеристика
на икономическата система.
ДЕМПФЕРИРАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (damping characteristics of the economic system), демпферираща
икономическа характеристика, – характеристики на закъсняващата (респ.
изоставащата) реакция на динамичната икономическата система (респ. характеристиките на потискането и задържането на нейната реакция) по отношение на външните въздействия. Вж. икономическо демпфериране и инерционен
динамичен икономически модел.
ДЕОНТИЧЕСКА ЛОГИКА (deontologic) – логика, която изследва логическите структури на прескриптивния (предписващия) език (т.е. на езика на нормативното действие, на действието, което реализира нормата); тя е логика на
нормите и нормативните понятия. Понятия на деонтическата логика са задължително, разрешено, забранено, безразлично.
ДЕОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deoptensive economic
growth), хипергенно-катензивен икономически растеж, анизотропнокатензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA по-малка от
нула (това е деоптензивността на икономическия растеж) и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI по-голяма от единица (това е суперцялостната катензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) е в това, че не
само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента (GA < 0), но
дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания
фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AI
> 1) не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на растежа, където
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------GA + AI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е
на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изцяло-катензивния
икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж,
инкатензивния икономически растеж, изцяло-инкатензивния икономически
растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деоптензивния растеж са деоптензивният продуктов
икономически растеж* (deoptensive product economic growth), деоптензивният факторов икономически растеж* (deoptensive factor economic growth),
деоптензивният полезностен икономически растеж* (deoptensive utility
economic growth), декатензивният стойностен икономически растеж*
(deoptensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деоптензивният стационарен икономически растеж* (deoptensive stationary
economic growth) и деоптензивният нестационарен икономически растеж*
(deoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ДЕОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deoptensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деоптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато деоптензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деоптензификация на икономическия растеж (покачване на деоптензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деоптензитета в темпа на растежа), а когато деоптензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдеоптензификация на икономическия растеж (спадане на деоптензивността
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деоптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deoptensity of
the economic growth), субадиоптензивност на икономическия растеж, (*) –
оптензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие A < 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Катензивността
на икономическия растеж, която е допълвана от деоптензивността до единица, е суперцялостната катензивност на икономическия растеж (последната
същото като хипергенна катензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на деаоптензивността на икономическия растеж. Тя е
частното между деоптензитета на икономическия растеж a < 0 и темпа на
растежа.
Разновидности на деоптензивността са деоптензивността на продуктовия икономически растеж* (deoptensity of the product economic growth), деоптензивността на факторовия икономически растеж* (deoptensity of the
factor economic growth), деоптензивността на полезностния икономически
растеж* (deoptensity of the utility economic growth), деоптензивността на
стойностния икономически растеж* (deoptensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деоптензивност на икономическия растеж* (constant deoptensity of the economic
growth) (кяйто е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деоптензивност на икономическия растеж* (variable deoptensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива деоптензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable deoptensity of the economic growth) и невремевопроменлива деоптензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable deoptensity of the economic growth)]. Промените на деоптензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлив
деоптензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
деоптензивност са (а) покачващата се деоптензивност на икономическия
растеж* (raising deoptensity of the economic growth), което е деоптензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата деоптензивност на икономическия растеж* (subsiding deoptensity of the economic growth), което е субдеоптензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се деоптензивност образуват понятието за неспадаща деоптензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deoptensity of the
economic growth) [което е несубдеоптензификация на икономическия растеж* (unsubdeoptensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деоптензивност образуват понятието за непокачваща се деоптензивност на икономическия растеж* (unraising deoptensity of the economic
growth) [което е недеоптензификация на икономическия растеж* (undeoptensification of the economic growth)].

ДЕОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deoptensitial
economic growth), субадиоптензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има деоптензивността на икономическия растеж (вж. и
деоптензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деоптензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deoptensivity of the
economic growth), субадиоптензитет на икономическия растеж, (*) – оптензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно изразено отрицателно участие a < 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в про7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центни пунктове) се измерва негативната роля на неидентифицирания фактор
при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing).
Катензитетът на икономическия растеж, който е допълван от деоптензитета
до темпа на растежа y, е суперцялостният катензитет на икономическия
растеж (последното същото като хипергенен катензитет на икономическия
растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно
с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на деаоптензитета на икономическия
растеж. Частното между деоптензитета и темпа на растежа е деоптензивността на икономическия растеж A < 0.
Разновидности на деоптензитета са деоптензитетът на продуктовия
икономически растеж* (deoptensivity of the product economic growth), деоптензитетът на факторовия икономически растеж* (deoptensivity of the
factor economic growth), деоптензитетът на полезностния икономически
растеж* (deoptensivity of the utility economic growth), деоптензитетът на
стойностния икономически растеж* (deoptensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деоптензитет на икономическия растеж* (constant deoptensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив деоптензитет на икономическия растеж* (variable deoptensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив деоптензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deoptensivity of the economic growth) и невремево-променлив
деоптензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deoptensivity of the economic growth)]. Промените на деоптензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив деоптензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж. Разновидности на променливия деоптензитет са (а)
покачващият се деоптензитет на икономическия растеж* (raising deoptensivity of the economic growth), което е деоптензивиране на икономическия
растеж, и (б) спадащият деоптензитет на икономическия растеж* (subsiding deoptensivity of the economic growth), което е субдеоптензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деоптензитет образуват понятието за неспадащ деоптензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deoptensivity of the economic growth) [което е несубдеоптензивиране на икономическия растеж* (unsubdeoptensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият деоптензитет образуват понятието за непокачващ се деоптензитет на икономическия растеж* (unraising
deoptensivity of the economic growth) [което е недеоптензивиране на икономическия растеж* (undeoptensivition of the economic growth)].

ДЕОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deoptensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деоптензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на деоптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на деоптензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва деоптензисуфикация на икономическия растеж* (deoptensisufication of the economic
growth) [което е същото като деоптензифициране на икономическия растеж* (deoptensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деоптензидефикация на икономическия растеж* (deoptensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕПОЗИТ (deposit) (кд) – във:
абсолютна норма на очаквания доход от депозити (в межд.);
автономни евровалутни депозити (в межд.);
автономни местни депозити (в межд.);
евровалутен депозит (в межд.);
евродоларов депозит (в межд.);
зависими евровалутни депозити (в межд.);
зависими местни депозити (в межд.);
междубанков евровалутен депозит (в межд.);
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местни депозити (в межд.);
неевробанков евровалутен депозит (в межд.);
нетен евровалутен депозит (в межд.);
основен банков депозит (в макр.);
пределна склонност към евровалутни депозити (в межд.);
пределна склонност към местни депозити (в межд.);
предпочитание към автономни евровалутни депозити (в межд.);
предпочитание към автономни местни депозити (в межд.);
пълен евровалутен депозит (в межд.);
трансакционен депозит (в макр.);
чеков депозит (в макр.).
ДЕПОЗИТ В МЕСТНА ВАЛУТА (deposit denominated only in domestic currency) (ки) – във:
абсолютна норма на очаквания доход от депозити в местна валута (в
межд.).
ДЕПОЗИТ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (return on deposit denominated
only in foreign currency) (ки) – във:
абсолютна норма на очаквания доход от депозити в чуждестранна валута (в межд.).
ДЕПОЗИТЕН МУЛТИПЛИКАТОР (deposit multiplier) (ки) – във:
евровалутен вътрешнодепозитен мултипликатор (в межд.);
евровалутен депозитно-наличнопаричен мултипликатор (в межд.);
евровалутни депозитно-парични мултипликатори (в межд.);
общ евровалутен депозитно-паричен мултипликатор (в межд.);
опростен евровалутен депозитно-паричен мултипликатор (в межд.).
ДЕПОЗИТНА ИНСТИТУЦИЯ (depository institution) (в макр.), банка (в
макр.), – финансов посредник (в макр.), който привлича парични средства
предимно чрез разкриване на депозитни сметки. Нейни разновидности са търговските банки, спестовните и заемните асоциации (институции) (в макр.),
взаимноспестовните банки (в макр.), взаимноспомагателните каси (credit
unions) (в макр.) и други. Същото е като банка (в макр.) в широк смисъл.
ДЕПОЗИТНА СМЕТКА НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (money market deposit
accounts – MMDAs) (в макр.) (в САЩ) – вид спестовен влог в търговската
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------банка (в макр.), за който са характерно, първо, променящ се на всеки две
седмици лихвен процент (в макр.) в зависимост от промените в другите пазарни лихвени проценти, и второ, липса на текущо отразяване на операциите в
спестовните книжки.
ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ (certificates deposit - CDs) (в макр.) (в САЩ)
– крупни номинали, продавани за не по-малко от 100 хил.дол.
ДЕПОЗИТНО-НАЛИЧНОПАРИЧЕН
МУЛТИПЛИКАТОР
(depositcurrency multiplier) (ки) – във:
евровалутен депозитно-наличнопаричен мултипликатор (в межд.).
ДЕПОЗИТНО-ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (deposit-money multiplier)
(ки) – във:
евровалутни депозитно-парични мултипликатори (в межд.);
общ евровалутен депозитно-паричен мултипликатор (в межд.);
опростен евровалутен депозитно-паричен мултипликатор (в межд.).
ДЕПОЗИТНО-ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (depositmoney-multiplier process) (ки) – във:
общ евровалутен депозитно-паричен мултипликационен процес (в межд.);
опростен евровалутен депозитно-паричен мултипликационен процес (в
межд.).
ДЕПОЗИТНО-РЕЗЕРВОВ МУЛТИПЛИКАТОР (deposit-reserve multiplier)
(ки) – във:
евровалутен депозитно-резервов мултипликатор (в межд.).
ДЕПОРТ (deport) (в межд.) – същото като дисконт (в межд.).
ДЕПРЕСИЯ (depression) (в макр.), стагнация (в макр.), – според теорията
на Й. Шумпетер за фазите бизнес цикъла (в макр.) представлява фаза на бизнес цикъла (в макр.) на спадане на обема на реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.), която се разполага под равновесната трендова линия на дългосрочното икономическо развитие (респ. на икономическия растеж) и приключва с
достигането на минимума на макроикономическата активност. Според марксистката теория за фазите бизнес цикъла (в макр.) представлява фаза на
икономическия цикъл, при която спадът (в макр.) на производството [на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.)] вече е спрял, но то продължава да се
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задържа на най-ниското си равнище [на дъното (в макр.)]. За разлика от това
съвременната теория за фазите бизнес цикъла (в макр.) разглежда депресията
като продължителна и много дълбока рецесия (в макр.).

ДЕПРЕСИЯ (depression) (кд) – във:
депресия (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при циклична депресия (в макр.).
ДЕРЕГУЛАЦИЯ (deregulation) (кд) – във:
“девалвация, дефлация, дерегулация” (в межд.) (същото като стандартен
пакет от икономически реформи на Международния валутен фонд- МВФ (в
межд.)).
ДЕРЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА (economy deregulation) (в микр.) –
възниква във връзка с това, че някои водещи икономисти и теоретици (особено
в САЩ) смятат, че регулирането на монополите по-скоро допринася за създаването на изкуствена пазарна сила (в резултат на икономическото противопоставяне от страна на монополите), отколкото за обуздаване на самия монопол (в
микр.). Те се основават и на факта, че например в средата на 70-те години на
ХХ-я век са били регулирани такива сфери като телевизията, радиото, транспорта и други, които са стояли по-близко до съвършената икономическа конкуренция (в микр.). Ето защо оттогава, наред с прилагането на регулативните
мерки, започва и кампания за икономическо дерегулиране, в основата на която
стои теорията за икономическото дерегулиране (theory of economic
deregulation; economics of deregulation).
ДЕРЕГУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА (deregulation on
finsncial system) (ки) – във:
политика на дерегулиране на финансовата система (в макр.).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient) (*) –
диалектически икокореномически ексоингредиент (ДИКРЕИ), който е единият
от двойка дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти на
икокореномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти; комбинация (съчетание или включваща икономи12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (общо
понятие за дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент и
дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент, които са
негови разновидности). Дерелевантният диалектически икокореномически ексоингредиент (ДДИКРЕИ) е ДИКРЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИКРЕИ без посредничеството на
трети ДИКРЕИ. Двойката от дерелевантни диалектически икокореномически
ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икокореномическия ексопредмет и са
характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икокореномическия ексопредмет се определя като
дерелевантен икокореномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икокореномически ексституит, а тяхната цялостност
(като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен
икокореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икокореномическия ексопредмет. Дерелевантната външна
страна, която е външен дерелевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент* (external derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient), е
разкрита (експлицирана) страна в икокореномическия ексопредмет. Чрез дерелевантната външна страна икокореномическият ексопредмет въздейства
(оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е
начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на
скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икокореномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е поконсервативният ДДИКРЕИ, докато дерелевантната вътрешна страна е подинамичният ДДИКРЕИ на икокореномическия предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да
надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната
вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икокореномическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ.
дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икокореномическият ексопредмет преминава към друг икокореномически хомеостазис (вж.
икономически хомеостазис).
Когато икокореномическият ексопредмет е икокореномически обект, тогава ДДИКРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient) с
разновидности обектен вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object internal derelevant dialectical ecocorenomic
exoingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object external derelevant dialectical ecocorenomic
exoingredient). Когато икокореномическият ексопредмет е икокореномическа
система, тогава ДДИКРЕИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecocorenomic
exoingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system internal derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system external derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient).
Когато определен ДДИКРЕИ на даден икокореномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икокореномически ексопредмет [т.е. като
икокореномически субексопредмет* (ecocorenomic subexothing)] със свои
ДДИКРЕИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти* (derelevant dialectical ecocorenomic
subexoingredients) (ДДИКРСЕИ) (те са ДДИКРЕИ на икокореномическия субексопредмет) (напр. съдържание на икокореномическата ексосъщност, форма
на икокореномическата ексосъщност, съдържание на икокореномическото ексоявление, форма на икокореномическото ексоявление, същност на икокореномическото ексосъдържание, явление на икокореномическото ексосъдържание, същност на икокореномическата ексоформа, явление на икокореномическата ексоформа и т.н.). Разновидности на ДДИКРСЕИ са обектният дерелевантен диалектически икокореномически субексоингредиент* (object
derelevant dialectical ecocorenomic subexoingredient) и системният дерелеван-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икокореномически субексоингредиент* (system derelevant dialectical ecocorenomic subexoingredient).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент
Клетъчен ДДИКРЕИ
Основен ДДИКРЕИ

Съвместим ДДИКРЕИ

Цялостен
ДДИКРЕИ

Дукоален
ДДИКРЕИ

Дукоплетен
ДДИКРЕИ

Изходен
ДДИКРЕИ

Изходен
вътрешен
ДДИКРЕИ

Изходен
външен
ДДИКРЕИ

Изходен
цялостен
ДДИКРЕИ

Изходен
дукоален
ДДИКРЕИ

Изходен
дукоплетен
ДДИКРЕИ

Единен
ДДИКРЕИ

Единен
вътрешен
ДДИКРЕИ

Единен
външен
ДДИКРЕИ

Единен
цялостен
ДДИКРЕИ

Единен
дукоален
ДДИКРЕИ

Единен
дукоплетен
ДДИКРЕИ

Мултисеален
ДДИКРЕИ

Градивен ДДИКРЕИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИКРЕИ

Мултисеален
външен
ДДИКРЕИ

Мултисеален цялостен
ДДИКРЕИ

Мултисеален дукоален
ДДИКРЕИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИКРЕИ

Мултисеплетен
ДДИКРЕИ

Отделен ДДИКРЕИ
Съставен ДДИКРЕИ

Самостоен ДДИКРЕИ

Дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ДДИКРЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИКРЕИ

Мултисеплетен
външен
ДДИКРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИКРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИКРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИКРЕИ

Вътрешен
ДДИКРЕИ

Външен
ДДИКРЕИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИКРЕИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент(и). Всеки ДДИКРЕИ се отнася за определен
икокореномически ексопредмет (ИКРЕП). Когато ИКРЕП е икокореномически
обект, съответният ДДИКРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ОДДИКРЕИ), а когато е икокореномическа сис-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема, съответният ДДИКРЕИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (СДДИКРЕИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОДДИКРЕИ, а другият за СДДИКРЕИ. От своя
страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИКРЕИ, и друг
за разновидностите на частичния комбиниран ДДИКРЕИ.
Разновидностите на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически ексопонятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж.
табл. 1.1). Някои разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ексоингредиент са посочени във фиг. 1.2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент [1]
Клетъчни ДДИКРЕИ
Основни ДДИКРЕИ
Самостойни
ДДИКРЕИ

1

2

3

Съвместими ДДИКРЕИ

Градивни ДДИКРЕИ
Вътрешни
ДДИКРЕИ

Външни
ДДИКРЕИ

изх

ИКР ексосъщност
(вътрешна
определеност
на ИКРЕП;
източник на
ексоявлението)

изх

ИКР ексосъдържание
(вътрешно
състояние на
ИКРЕП; източник на
ексоформата)

ИКР ексоявление (външна определеност на
ИКРЕП; начин на изразяване на
ексосъщността)
ИКР ексоформа (външно състояние на
ИКРЕП; начин на съществуване на
ексосъдържанието)

Изх

ИКР ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИКРЕП; източник на
ексосуперстантата)

ИКР ексосуперстанта
(външно
същество или
основание на
ИКРЕП; начин на реализиране на ексосубстанцията)

18

Цялостни
ДДИКРЕИ

ИКР ексодиспозит (цялостна определеност на
ИКРЕП, която
има йерархичен характер)

ИКР ексоспецифит (цялостно състояние на
ИКРЕП, което
има устойчив
характер)

ИКР ексосустит (цялостно
същество или
основание на
ИКРЕП, което
има динамичен
характер)

485

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни
ДДИКРЕИ

ИКР ексодиспозант

ИКР ексодиспозат
(ИКР ексодиспозификат)

ИКР ексоспецифант

ИКР ексоспецифат
(ИКР ексоспецификат)

ИКР ексосустант

ИКР ексосустат (ИКР
ексосустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент [2]
Клетъчни ДДИКРЕИ
Основни ДДИКРЕИ
Самостойни
ДДИКРЕИ

мал

1
2

мпл

едн

Съвместими ДДИКРЕИ

Градивни ДДИКРЕИ
Цялостни
ДДИКРЕИ

Вътрешни
ДДИКРЕИ

Външни
ДДИКРЕИ

ИКР ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИКРЕП; източник на
ексопроявлението)

ИКР ексопроявление
(ексофеноформа) (външно битие на
ИКРЕП; начин на изявяване на ексобитието)

ИКР ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИКРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИКР ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно
битие на
ИКРЕП; съвкупностен
източник на
ексопроявлението)

ИКР ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИКРЕП; съвкупностен
начин на изявяване на ексобитието)

ИКР ексоесфеноформататат (съвкупностно цялостно битие
на ИКРЕП;
което има йерархична устойчивост)

ИКР ексоесконтентит
(единно вътрешно битие
на ИКРЕП;
единен източник на ексопроявлението)

ИКР ексофеноформатит
(единно външно битие на
ИКРЕП; единен начин на
изявяване на
ексобитието)

ИКР ексоесфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ИКРЕП;
което има йерархична устойчивост)
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Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни
ДДИКРЕИ

ИКР ексодиспецифант

ИКР ексодиспецификант

ИКР ексоесфеноформант

ИКР ексоесфеноформат

ИКР ексодиспецифат

ИКР ексодиспецификат

ИКР ексоесфеноформ
атант

ИКР ексоесфеноформатат

ИКР ексодиспецифит

ИР ексодиспецифитит

ИКР ексоесфеноформ
атинт

ИКР ексоесфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент [3]
Клетъчни ДДИКРЕИ
Основни ДДИКРЕИ
Самостойни
ДДИКРЕИ

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИКРЕИ

Градивни ДДИКРЕИ
Цялостни
ДДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни
ДДИКРЕИ

ИКР ексоспецисустант

ИКР ексоспецисустификант

ИКР ексосустрант

ИКР ексосустрат

ИКР ексоспецисустат

ИКР ексоспецисустификат

ИКР ексосустратант

ИКР ексосустратат

ИКР ексоспецисустит

ИКР ексоспецисустиф
итит

ИКР ексосустратинт

ИКР ексосустратит

Вътрешни
ДДИКРЕИ

Външни
ДДИКРЕИ

ИКР ексосубстрат (вътрешна основа
на ИКРЕП;
източник на
ексосуперстрата)

ИКР ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на ИКРЕП; начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИКР ексосустрит (цялостна основа на
ИКРЕП, която
има динамична
устойчивост)

ИКР ексосубстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИКРЕП; съвкупностен
източник на
ексосуперстрата)

ИКР ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИКРЕП; съвкупностен
начин на осъществяване на
ексосубстрата)

ИКР ексосустрататат (съвкупностна
цялостна основа на
ИКРЕП, която
има динамична
устойчивост)

ИКР ексосубстратит
(единна вътрешна основа
на ИКРЕП;
единен източник на ексосуперстратита)

ИКР ексосуперстратит
(единна външна основа на
ИКРЕП; единен начин на
осъществяване на ексосубстратита)

ИКР ексосустрататит
(единна цялостна основа
на ИКРЕП,
която има динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент [4]
Клетъчни ДДИКРЕИ
Основни ДДИКРЕИ
Самостойни
ДДИКРЕИ

мал

1
3

мпл

едн

Съвместими ДДИКРЕИ

Градивни ДДИКРЕИ
Цялостни
ДДИКРЕИ

Вътрешни
ДДИКРЕИ

Външни
ДДИКРЕИ

ИКР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИКРЕП;
източник ексосупсенса)

ИКР ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ИКРЕП; начин на постигане на ексосмисъла)

ИКР ексосусенсит (цялостно предназначение на
ИКРЕП, което
има йерархична динамичност)

ИКР ексосенстат (съвкупностно вътрешно предназначение
на ИКРЕП;
съвкупностен
източник ексосупсенса)

ИКР ексосупсенстат (съвкупностно
външно предназначение на
ИКРЕП; съвкупностен
начин на постигане на ексосмисъла)

ИКР ексосусенстатат
(съвкупностно
цялостно
предназначение на ИКРЕП,
което има йерархична динамичност)

ИКР ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на ИКРЕП; единен
източник ексосупсенса)

ИКР ексосупсенсит (единно външно
предназначение на ИКРЕП; единен
начин на постигане на ексосмисъла)

ИКР ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение на
ИКРЕП, което
има йерархична динамичност)
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Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни
ДДИКРЕИ

ИКР ексоексодисустант

ИКР ексодисустификант

ИКР ексосусенсант

ИКР ексосусенсат

ИКР ексодисустат

ИКР ексодисустификат

ИКР ексосусенстант

ИКР ексосусенстат

ИКР ексодисустит

ИКР ексодисустифитит

ИКР ексосусенстинт

ИКР ексосусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент [5]
Клетъчни ДДИКРЕИ
Основни ДДИКРЕИ
Самостойни
ДДИКРЕИ

Градивни ДДИКРЕИ
Вътрешни
ДДИКРЕИ
ИКР ексоестество (природа) (вътрешна

мал

реалност на
ИКРЕП; източник на ексодадеността)

ИКР ексонатуритат (съвкупностна

1
2
3

мпл

Съвместими ДДИКРЕИ

Цялостни
ДДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни
ДДИКРЕИ

ИКР ексодаденост (външна

ИКР ексореалитит (ця-

ИКР ексот-

ИКР ексот-

реалност на

ристрант

ристратифи-

Външни
ДДИКРЕИ

ИКРЕП; начин

лостна реалност на ИКРЕП;

на валидизира-

която има йе-

не или утвърж-

рархична дина-

ИКР ексоре-

ИКР ексоре-

даване на ексо-

мична устойчи-

алитант

алитат

естеството)

вост)

ИКР ексофактитат (съвкупностна външна реалност на
ИКРЕП; съв-

вътрешна
реалност на

купностен на-

ИКР ексореалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ИКРЕП;

ИКРЕП; съв-

чин на валиди-

която има йе-

купностен из-

зиране или

рархична дина-

точник на ексо-

утвърждаване

мична устойчи-

дадеността)

на ексоестест-

вост)

кант

ИКР ексот-

ИКР ексот-

ристрат

ристратификат

ИКР ексоре-

ИКР ексоре-

али-титант

али-титат

вото)
ИКР ексонатуритит
(единна вът-

едн

решна реалност на
ИКРЕП; единен
източник на
ексодадеността)

ИКР

ИКР ексореа-

ексофактитит
(единна

лититатит
(единна цялос-

външна реалИКРЕП;
ностединен
на

тна реалност
на ИКРЕП; коя-

ИКР ексот-

ИКР ексот-

ристрит

ристратифитит

начин на вали-

то има йерар-

ИКР ексоре-

ИКР ексоре-

дизиране на

хична динамич-

али-титинт

али-титит

ексоестеството)

на устойчивост)

22

489

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДДИКРЕИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент(и), изх – изходен ДДИКРЕИ, мал – мултисеален ДДИКРЕИ, мпл – мултисеплетен ДДИКРЕИ, едн – единен ДДИКРЕИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни РДИКРЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икокореномически, което е означено с
ИКР. Всеки ДДИКРЕИ се отнася за определен икокореномически ексопредмет
(ИКРЕП). Когато ИКРЕП е икокореномически обект, съответният ДДИКРЕИ е
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент
(ОДДИКРЕИ), а когато е икокореномическа система, съответният ДДИКРЕИ
е системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент
(СДДИКРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДДИКРЕИ, а другият за СДДИКРЕИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [1]
ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП

ИКР ексоформа
Формален
ИКРСЕП
(външно състояние
на ИКРЕП)

(цялостна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност
на ИКРЕП)

ИКР ексофодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИКРЕП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИКРЕП
Диспозитна форма

ИКР ексофосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИКРЕП)
Форма на същността
Форма на същностния ИКРСЕП
Същностна форма

ИКР ексофофеномен

ИКР ексодиспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на
ИКРЕП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИКРСЕП
Формален диспозит

ИКР ексоесформа
(
вътрешна определеност на външното
състояние на
ИКРЕП)
Същност на формата
Същност на формалния ИКРСЕП
Формална същност
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(външно състояние на
външната определеност на ИКРЕП)
Форма на явлението
Форма на феноменния
ИКРСЕП
Феноменна форма
ИКР ексофеноформа
(външна определеност
на външното състояние наИКРЕП)
Явление на формата
Явление на формалния
ИКРСЕП
Формално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [2]
ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП

ИКР ексосъдържание
Съдържателен
ИКРСЕП
(вътрешно състояние на ИКРЕП)

(цялостна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексокодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИКРЕП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИКРЕП
Диспозитно съдържание

ИКР ексокосъщИКР ексокофеноност
мен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИКРЕП)
леност на ИКРЕП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИКРСЕП
номенния ИКРСЕП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ИКР ексодиспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на
ИКРЕП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИКРСЕП
Съдържателен диспозит

ИКР ексоессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на
ИКРЕП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИКРСЕП
Съдържателна същност
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ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексофеносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на
ИКРЕП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИКРСЕП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [3]
ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност на ИКРЕП)
ИКР ексоспецифеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИКРЕП)

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИКРЕП
Диспозитен специфит

ИКР ексоспецисъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ИКРЕП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИКРСЕП
Същностен специфит

ИКР ексодиспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на
ИКРЕП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИКРЕП
Специфитен диспозит

ИКР ексоесспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на
ИКРЕП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИКРЕП
Специфитна същност

ИКР ексофеноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на
ИКРЕП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИКРЕП
Специфитно явление

(цялостна определеност на ИКРЕП)
ИКР ексоспецидиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоспецифит
Специфитен
ИКРЕП
(цялостно състояние на ИКРЕП)

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИКРСЕП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 2. ДДИКРЕИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент(и). Всички понятия имат определението икокореномически и представката ексо, които за краткост са пропуснати за част от
понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ИКР (икокореномически). Всеки ДДИКРЕИ се отнася за определен икокореномически ексопредмет (ИКРЕП). Когато ИКРЕП е икокореномически обект, съответният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИКРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ОДДИКРЕИ), а когато е икокореномическа система, съответният
ДДИКРЕИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (СДДИКРЕИ). Когато даден ИКРЕП е подикокореномически ексопредмет (част, в т.ч. и диалектически икокореномически ексоингредиент) на
друг ИКРЕП, даденият ИКРЕП е икокореномически субексопредмет (ИКРСЕП), а съответстващите му ДДИКРЕИ са дерелевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти (ДДИКРСЕИ). Когато ИКРСЕП е
икокореномически обект (икокореномически субобект, икокореномически подобект), съответният ДДИКРСИ е обектен дерелевантен диалектически
икокореномически субексоингредиент (ОДДИКРСИ), а когато е икокореномическа система (икокореномическа субситема, икокореномическа подосистема), съответният ДДИКРСИ е системен дерелевантен диалектически
икокореномически субексоингредиент (СДДИКРСЕИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОДДИКРСЕИ, а другият за
СДДИКРСЕИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 3 и 4 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икокореномически субексоингредшиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически ексоспецидиспозит* (ecocorenomic exospecidisposite), икокореномическа ексоспецисъщност* (ecocorenomic exospeciessence)
и
икокореномически
ексоспецифеномен*
(ecocorenomic
exospeciphenomenon) и обратните им икокореномически ексодиспоспецифит* (ecocorenomic exodispospecifite), икокореномически ексоесспецифит*
(ecocorenomic exoesspecifite) и икокореномически ексофеноспецифит* (ecocorenomic exophenospecifite);
(2) икокореномически ексокодиспозит* (ecocorenomic exocodisposite),
икокореномическа ексокосъщност* (ecocorenomic exocoessence) и икокореномически ексокофеномен* (ecocorenomic exocophenomenon) и обратните им
икокореномическо ексодиспосъдържание* (ecocorenomic exodispocontent),
икокореномическо ексоессъдържание* (ecocorenomic exoescontent) и икокореномическо ексофеносъдържание* (ecocorenomic exophenocontent);
(3) икокореномически фодиспозит* (ecocorenomic exofodisposite), икокореномическа ексофосъщност* (ecocorenomic foessence) и икокореномически ексофофеномен* (ecocorenomic exofophenomenon) и обратните им икокореномическа ексодиспоформа* (ecocorenomic exodispoform), икокорено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа ексоесформа* (ecocorenomic exoesform) и икокореномическа ексофеноформа* (ecocorenomic exophenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [1]
ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП

ИКР
ексосуперстанта
Суперстантен
ИКРСЕП
(външно същество
или основание на
ИКРЕП)

(цялостна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосуперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРЕП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ИКРЕП
Диспозитна суперстанта

ИКР ексосуперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРЕП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИКРСЕП
Същностна суперстанта

ИКР ексосуперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИКРЕП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИКРСЕП
Феноменна суперстанта

ИКР ексодиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИКРЕП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИКРСЕП
Суперстантен диспозит

ИКР ексоессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИКРЕП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИКРСЕП
Суперстантна същност

ИКР ексофеносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИКРЕП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИКРСЕП
Суперстантно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [2]
ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП

ИКР ексосубстанция
Субстанциален
ИКРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИКРЕП)

(цялостна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосубсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРЕП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИКРЕП
Диспозитна субстанция

ИКР ексосъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРЕП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИКРСЕП
Същностна субстанция

ИКР ексосубсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИКРЕП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИКРСЕП
Феноменна субстанция

ИКР ексодиспосубИКР ексоессубсстанция
танция
(цялостна определе- (вътрешна определеност на вътрешното
ност на вътрешното
същество или осносъщество или основание на ИКРЕП)
вание на ИКРЕП)
Диспозит на субсСъщност на субстанцията
танцията
Диспозит на субсСъщност на субстанциалния ИКРСЕП танциалния ИКРСЕП
Субстанциален
Субстанциална същдиспозит
ност

ИКР ексофеносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИКРЕП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИКРСЕП
Субстанциално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [3]

ИКР ексосустит
Суститен ИКРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИКРЕП)

ИКР ексодиспозит
Диспозитен ИКРЕП
(цялостна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосъщност
Същностен
ИКРСЕП
(вътрешна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексоявление
Феноменен
ИКРСЕП
(външна определеност на ИКРЕП)

ИКР ексосустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРЕП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИКРЕП
Диспозитен сустит

ИКР ексосустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРЕП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИКРСЕП
Същностен сустит

ИКР ексосустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИКРЕП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИКРСЕП
Феноменен сустит

ИКР ексодиспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРЕП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИКРЕП
Суститен диспозит

ИКР ексоессустит

ИКР ексофеносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРЕП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИКРЕП
Суститно явление

(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРЕП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИКРЕП
Суститна същност

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически ексосустидиспозит* (ecocorenomic exosustidisposite), икокореномическа ексосустисъщност* (ecocorenomic exosustiessence) и
икокореномически ексосустифеномен* (ecocorenomic exosustiphenomenon) и
обратните им икокореномически ексодиспосустит* (ecocorenomic exodispo-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustite), икокореномически ексоессустит* (ecocorenomic exoessustite) и икокореномически ексофеносустит* (ecocorenomic exophenosustite);
(2)
икокореномически
ексосубсдиспозит*
(ecocorenomic
exosubsdisposite), икокореномическа ексосубссъщност* (ecocorenomic exosubsessence) и икокореномически ексосубсфеномен* (ecocorenomic exosubsphenomenon) и обратните им икокореномическа ексодиспосубстанция*
(ecocorenomic exodisposubstance), икокореномическа ексоессубстанция*
(ecocorenomic exoessubstance) и икокореномическа ексофеносубстанция*
(ecocorenomic exophenosubstance);
(3) икокореномически ексосуперсдиспозит* (ecocorenomic exosupersdisposite), икокореномическа ексосуперссъщност* (ecocorenomic exosupersessence) и икокореномически ексосуперсфеномен* (ecocorenomic exosupersphenomenon) и обратните им икокореномическа ексодиспосуперстанта*
(ecocorenomic exodisposuperstant), икокореномическа ексоессуперстанта*
(ecocorenomic exoessuperstant) и икокореномическа ексофеносуперстанта*
(ecocorenomic exophenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [1]
ИКР ексоспецифит
Специфитен
ИКРЕП
(цялостно състояние
на ИКРЕП)
ИКР ексосуперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРЕП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИКРЕП
ИКР ексосуперстанта
Суперстантен
ИКРСЕП
(външно същество
или основание на
ИКРЕП)

ИКР ексосъдържание
Съдържателен
ИКРСЕП
(вътрешно състояние
на ИКРЕП)

ИКР ексоформа
Формален
ИКРСЕП
(външно състояние
на ИКРЕП)

ИКР ексосуперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИКРЕП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния
ИКРСЕП
Съдържателна суперстанта

ИКР ексосуперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРЕП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИКРСЕП

ИКР ексоспецисуИКР ексокосуперсперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИКРЕП)
ИКРЕП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИКРСЕП
перстантния
ИКРСЕП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание

ИКР ексофосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИКРЕП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИКРСЕП

Специфитна суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [2]
ИКР ексоспецифит
Специфитен
ИКРЕП
(цялостно състояние
на ИКРЕП)

ИКР ексосубстанция
Субстанциален
ИКРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИКРЕП)

ИКР ексосубсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРЕП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИКРЕП
Специфитна субстанция
ИКР ексоспецисубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИКРЕП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИКРСЕП
Субстанциален специфит

ИКР ексосъдържание
Съдържателен
ИКРСЕП
(вътрешно състояние
на ИКРЕП)
ИКР ексосубссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИКРЕП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния
ИКРСЕП
Съдържателна субстанция

ИКР ексоформа
Формален
ИКРСЕП
(външно състояние
на ИКРЕП)
ИКР ексосубсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРЕП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИКРСЕП
Формална субстанция

ИКР ексокосубсИКР ексофосубстанция
танция
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ИКРЕП)
ние на ИКРЕП)
Съдържание на субсФорма на субстантанцията
цията
Съдържание на субс- Форма на субстанцитанциалния ИКРСЕП
алния ИКРСЕП
Субстанциално съСубстанциална фордържание
ма

34

501

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент (с първични ДИКРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [3]
ИКР ексоспецифит
Специфитен
ИКРЕП
(цялостно състояние
на ИКРЕП)
ИКР ексосустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРЕП)
Сустит на специфита

ИКР ексосустит
Суститен ИКРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИКРЕП)

ИКР ексосъдържание
Съдържателен
ИКРСЕП
(вътрешно състояние
на ИКРЕП)

ИКР ексоформа
Формален
ИКРСЕП
(външно състояние
на ИКРЕП)

ИКР ексосустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИКРЕП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИКРСЕП
Съдържателен сустит

ИКР ексосустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРЕП)
Сустит на формата

ИКР ексоспецисусИКР ексокосустит
тит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИКРЕП)
ние на ИКРЕП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИКРЕП
титния ИКРЕП
Суститен специфит
Суститно съдържание

ИКР ексофосустит

Сустит на специфитния ИКРЕП
Специфитен сустит

Сустит на формалния ИКРСЕП
Формален сустит

(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИКРЕП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИКРЕП
Суститна форма

В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субексоингредиент с основните им характеристики.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Те са: (1) икокореномически ексосустиспецифит* (ecocorenomic exosustispecifite), икокореномическо ексосустисъдържание* (ecocorenomic exosusticontent) и икокореномическа ексосустиформа* (ecocorenomic exoexosustiform) и обратните им икокореномически ексоспецисустит* (ecocorenomic
exospecisustite), икокореномически ексокосустит* (ecocorenomic exocosustite)
и икокореномически ексофосустит* (ecocorenomic exofosustite);
(2)
икокореномически
ексосубспецифит*
(ecocorenomic
exosubsspecifite), икокореномическо ексосубссъдържание* (ecocorenomic
exosubscontent) и икокореномическа ексосубсформа* (ecocorenomic exosubsform) и обратните им икокореномическа ексоспецисубстанция* (ecocorenomic exospecisubstance), икокореномическа ексокосубстанция* (ecocorenomic exocosubstance) и икокореномическа ексофосубстанция* (ecocorenomic exofosubstance);
(3) икокореномически ексосуперсспецифит* (ecocorenomic exosupersspecifite), икокореномическо ексосуперссъдържание* (ecocorenomic exosuperscontent) и икокореномическа ексосуперсформа* (ecocorenomic exosupersform) и обратните им икокореномическа ексоспецисуперстанта* (ecocorenomic exospecisuperstant), икокореномическа ексокосуперстанта* (ecocorenomic exocosuperstant) и икокореномическа ексофосуперстанта* (ecocorenomic exofosuperstant).

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) –
във:
външен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) (*) – диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически ингредиент (ДИКРИ), който е единият от двойка дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти на икокореномическия
предмет, наречени градивни диалектически икокореномически ингредиенти (вж. диалектически икокореномически ингредиент), в частност градивни
дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (общо понятие за дерелевантен диалектически икореномически ингредиент и дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент, които са негови разновидности). Дерелевантният диалектически икокореномически ингредиент (ДДИКРИ) е ДИКРИ, който е подходящ за пряко
(непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИКРИ без посредничеството на трети ДИКРИ. Двойката от дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икокореномическия предмет и
са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икокореномическия предмет се определя като
дерелевантен икокореномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икокореномически ексституит, а тяхната цялостност
(като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен
икокореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент*
(internal derelevant dialectical ecocorenomic ingredient), е скрита (имплицирана)
страна в икокореномическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е
външен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (external derelevant dialectical ecocorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икокореномическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна
икокореномическият предмет въздейства (оказва икокоиреномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната
страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна
страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна
страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието)
помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява
дерелевантно диалектическо икокоиреномическо противоречие. Обичайно де37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантната външна страна е по-консервативният ДДИКРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИКРИ на икокореномическия
предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната
вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ
развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна
страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна
(както и на икокореномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна
страна. С това икокореномическият предмет преминава към друг икокореномически хомеостазис.
Когато икокореномическият предмет е икокореномически обект, тогава
ДДИКРИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности
обектен вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object internal derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) и обектен
външен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object external derelevant dialectical ecocorenomic ingredient). Когато икокореномическият предмет е икокоиреномическа система, тогава ДДИКРИ е системен
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system
derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system internal derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) и системен външен
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system external derelevant dialectical ecocorenomic ingredient).
Значима разновидност на ДДИКРИ е дерелевантният диалектически икокореномически ексоингредиент (ДДИКРЕИ) (вж. и ексоикокоиреномика) [с
разновидности обектен дерелевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient) и
системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecocorenomic exoingredient)] [когато той е
ДДИКРИ на икокореномически ексопредмет, т.е. е ДДИКРИ с явно изразена
(с операционализирана) икокоиреномическа структура]. Икокореномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икокореномически предмет, която (за разлика от теоретико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икокоиреномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икокоиреномическото изследване и икокоиреномическото управление; представлява икокореномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икокоиреномическа структура (в
т.ч. и като последователност от икокореномически признаци, икокореномически характеристики и икокореномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен ДДИКРИ на даден икокореномически предмет от своя
страна се разглежда също като икокореномически предмет [т.е. като икокореномически субпредмет* (ecocorenomic subthing)] със свои ДДИКРИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икокореномически субингредиенти* (derelevant dialectical ecocorenomic subingredients) (ДДИКРСИ) (те
са ДДИКРИ на икокореномическия субпредмет) (напр. съдържание на икокоиреномическата същност, форма на икокоиреномическата същност, съдържание
на икокоиреномическото явление, форма на икокоиреномическото явление,
същност на икокоиреномическото съдържание, явление на икокоиреномическото съдържание, същност на икокоиреномическата форма, явление на икокоиреномическата форма и т.н.). Разновидности на ДДИКРСИ са обектният
дерелевантен диалектически икокореномически субингредиент* (object
derelevant dialectical ecocorenomic subingredient) и системният дерелевантен
диалектически икокореномически субингредиент* (system derelevant dialectical ecocorenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икокореномически
ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни
дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти (вж. табл. 1.1).
Някои разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент са посочени в табл. 1.2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
ингредиент
Клетъчен ДДИКРИ
Дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(ДДИКРИ)

Основен ДДИКРИ
Градивен ДДИКРИ

Изходен
ДДИКРИ

Дукоплетен
ДДИКРИ

Изходен
вътрешен
ДДИКРИ

Изходен
външен
ДДИКРИ

Изходен
цялостен
ДДИКРИ

Изходен
дукоален
ДДИКРИ

Изходен
дукоплетен
ДДИКРИ

Единен
ДДИКРИ

Дукоален
ДДИКРИ

Единен
вътрешен
ДДИКРИ

Единен
външен
ДДИКРИ

Единен
цялостен
ДДИКРИ

Единен
дукоален
ДДИКРИ

Единен
дукоплетен
ДДИКРИ

Мултисеален
ДДИКРИ

Цялостен
ДДИКРИ

Мултисеален вътрешен
ДДИКРИ

Мултисеален
външен
ДДИКРИ

Мултисеален цялостен
ДДИКРИ

Мултисеален дукоален
ДДИКРИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИКРИ

Мултисеплетен
ДДИКРИ

Съставен ДДИКРИ

Отделен ДДИКРИ

ВътреВъншен
шен
ДДИКРИ
ДДИКРИ

Самостоен ДДИКРИ

Съвместим ДДИКРИ

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИКРИ

Мултисеплетен
външен
ДДИКРИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИКРИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИКРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИКРИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИКРИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всеки ДДИКРИ се отнася за определен икокореномически предмет (ИКРП). Когато ИКРП е икокореномически обект, съответният ДДИКРИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент (ОДДИКРИ), а когато е икокоиреномическа система, съответният
ДДИКРИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (СДДИКРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за ОДДИКРИ, а другият за СДДИКРИ. От своя страна всеки един от тези общо
три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите
на пълния комбиниран ДДИКРИ, и друг за разновидностите на частичния
комбиниран ДДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент [1]
Клетъчни ДДИКРИ
Основни ДДИКРИ
Самостойни
ДДИКРИ

1

2

3

Съвместими ДДИКРИ

Градивни ДДИКРИ
Цялостни
ДДИКРИ

Вътрешни
ДДИКРИ

Външни
ДДИКРИ

изх

ИКР същност (вътрешна определеност на
ИКРП; източник на
явлението)

ИКР явление (външна
определеност на
ИКРП; начин
на изразяване на същността)

изх

ИКР съдържание
(вътрешно
състояние
на ИКРП;
източник на
формата)

изх

ИКР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИКРП; източник на
суперстантата)

ИКР форма
(външно състояние на
ИКРП; начин
на съществуване на съдържанието)

ИКР суперстанта (външно същество или
основание на
ИКРП; начин
на реализиране на субстанцията)

42

ИКР диспозит (цялостна определеност на
ИКРП, която
има йерархичен характер)

ИКР специфит (цялостно състояние на ИКРП,
което има
устойчив характер)

ИКР сустит
(цялостно
същество
или основание на ИКРП,
което има
динамичен
характер)
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Дукоални
ДДИКРИ

Дукоплетни
ДДИКРИ

ИКР диспозант

ИКР диспозат (ИКР
диспозификат)

ИКР специфант

ИКР специфат
(ИКР спецификат)

ИКР сустант

ИКР сустат (ИКР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент [2]
Клетъчни ДДИКРИ
Основни ДДИКРИ
Самостойни
ДДИКРИ

Градивни ДДИКРИ
Цялостни
ДДИКРИ

Вътрешни
ДДИКРИ

Външни
ДДИКРИ

ИКР същина (есконтент) (вътрешно битие на
ИКРП; източник на
проявлението)

ИКР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИКРП; начин
на изявяване
на битието)

ИКР есфеноформит
(цялостно
битие на
ИКРП; което
има йерархична устойчивост)

мпл

ИКР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИКРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИКР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИКРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИКР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ИКРП; което
има йерархична
устойчивост)

едн

ИКР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИКРП; единен източник
на проявлението)

ИКР феноформатит
(единно
външно битие на
ИКРП; единен начин на
изявяване на
битието)

ИКР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ИКРП; което
има йерархична устойчивост)

мал

1
2

Съвместими ДДИКРИ
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Дукоални
ДДИКРИ

Дукоплетни
ДДИКРИ

ИКР диспецифант

ИКР диспецификант

ИКР есфеноформант

ИКР есфеноформат

ИКР диспецифат

ИКР диспецификат

ИКР есфеноформатант

ИКР есфеноформатат

ИКР диспецифит

ИКР диспецифитит

ИКР есфеноформатинт

ИКР есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент [3]
Клетъчни ДДИКРИ
Основни ДДИКРИ
Самостойни
ДДИКРИ

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИКРИ

Градивни ДДИКРИ
Цялостни
ДДИКРИ

Вътрешни
ДДИКРИ

Външни
ДДИКРИ

ИКР субстрат (вътрешна основа на ИКРП;
източник на
суперстрата)

ИКР суперстрат (супформа)
(външна основа на
ИКРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ИКР сустрит
(цялостна
основа на
ИКРП, която
има динамична устойчивост)

ИКР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИКРП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ИКР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ИКР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИКРП, която
има динамична устойчивост)

ИКР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИКРП; единен източник
на суперстратита)

ИКР суперстратит
(единна
външна основа на
ИКРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ИКР сустрататит (единна цялостна
основа на
ИКРП, която
има динамична устойчивост)
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Дукоални
ДДИКРИ

ИКР специсустант

ИКР сустрант

Дукоплетни
ДДИКРИ

ИКР специсустификант
ИР сустрат

ИКР специсустат

ИКР специсустификат

ИКР
сустратант

ИКР
сустратат

ИКР специсустит

ИКР специсустифитит

ИКР
сустратинт

ИКР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент [4]
Клетъчни ДДИКРИ
Основни ДДИКРИ
Самостойни
ДДИКРИ

Градивни ДДИКРИ
Вътрешни
ДДИКРИ

мал

1
3

мпл

едн

Съвместими ДДИКРИ

Цялостни
ДДИКРИ

Външни
ДДИКРИ

ИКР супсенс
ИКР смисъл (феносуперс(вътрешно
танта) (вънпредназнашно предчение на
назначение
ИКРП; изна ИКРП;
точник супначин на
сенса)
постигане на
смисъла)

ИКР сусенсит (цялостно предназначение на
ИКРП, което
има йерархична динамичност)

ИКР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ИКРП; съвкупностен
източник
супсенса)

ИКР супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИКР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИКРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИКР сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИКРП; единен източник
супсенса)

ИКР супсенсит (единно
външно
предназначение на
ИКРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ИКР сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ИКРП,
което има
йерархична
динамичност)
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Дукоални
ДДИКРИ

Дукоплетни
ДДИКРИ

ИКР дисустант

ИКР дисустификант

ИКР сусенсант

ИКР сусенсат

ИКР дисустат

ИКР дисустификат

ИКР сусенстант

ИКР сусенстат

ИКР дисустит

ИКР дисустифитит

ИКР сусенстинт

ИКР сусенстит
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически ингредиент [5]
Клетъчни ДДИКРИ
Основни ДДИКРИ
Самостойни
ДДИКРИ

мал

1
2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИКРИ

Градивни ДДИКРИ
Цялостни
ДДИКРИ

Вътрешни
ДДИКРИ

Външни
ДДИКРИ

ИКР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИКРП; източник на дадеността)

ИКР даденост
(външна реалност на
ИКРП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИКР реалитит
(цялостна реалност на
ИКРП; която
има йерархична
динамична устойчивост)

ИКР натуритат (съвкупностна вътрешна реалност на
ИКРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ИКР фактитат (съвкупностна външна реалност
на ИКРП; съвкупностен
начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ИКР реалититатат (съвкупностна цялостна реалност
на ИКРП; която
има йерархична
динамична устойчивост)

ИКР натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИРП; единен
източник на
дадеността)

ИКР фактитит (единна
външна реалност на
ИКРП; единен
начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ИКР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ИКРП; която
има йерархична
динамична устойчивост)

Дукоални
ДДИКРИ

Дукоплетни
ДДИКРИ

ИКР тристрант

ИКР тристратификант

ИКР реалитант

ИКР реалитат

ИКР тристрат

ИКР тристратификат

ИКР реалититант

ИКР реалититат

ИКР тристрит

ИКР тристратифитит

ИКР реалититинт

ИКР реалититит

Пояснения за таб. 1.2. ДДИКРИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен ДДИКРИ, мал – мултисеален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИКРИ, мпл – мултисеплетен ДДИКРИ, едн – единен ДДИКРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
ДДИКРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението икокореномически, което е означено с ИКР. Всеки
ДДИКРИ се отнася за определен икокореномически предмет (ИКРП). Когато
ИКРП е икокореномически обект, съответният ДДИКРИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (ОДДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният ДДИКРИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (СДДИКРИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОДДИКРИ, а другият за СДДИКРИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент, като са използвани изходните
диалектически понятия за икокоиреномическа същност и икокоиреномическо
явление, икокоиреномическо съдържание и икокоиреномическа форма, икокоиреномическа субстанция и икокоиреномическа суперстанта.
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ИКР форма
Формален ИКРСП
(външно състояние
на ИКРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИКРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИКРП
Диспозитна форма

ИКР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИКРП)
Форма на същността
Форма на същностния ИКРСП
Същностна форма

ИКР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИКРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИКРСП
Феноменна форма

ИКР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИКРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИКРСП
Формален диспозит

ИКР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИКРП)
Същност на формата
Същност на формалния ИКРСП
Формална същност

ИКР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИКРП)
Явление на формата
Явление на формалния ИКРСП
Формално явление
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ИКР съдържание
Съдържателен
ИКРСП
(вътрешно състояние на ИУРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИКРП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИКРП
Диспозитно съдържание

ИКР косъщност
ИКР кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИКРП)
леност на ИКРП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИКРСП
номенния ИКРСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ИКР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИКРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИКРСП
Съдържателен диспозит

ИКР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИКРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИКРСП
Съдържателна същност
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ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИКРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИКРСП
Съдържателно явление

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ съдържание-форма и същност-явление) [3]

ИКР специфит
Специфитен
ИКРП
(цялостно състояние на ИКРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИКРП)

ИКР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ИКРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИКРСП
Същностен специфит

ИКР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИКРП)

ИКР есспецифит

ИКР феноспецифит

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИКРП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИКРП
Специфитна същност

(външна определеност на цялостното
състояние на ИКРП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИКРП
Специфитно явление

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИКРП
Диспозитен специфит
ИКР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИКРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИКРП
Специфитен диспозит

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИКРСП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 2. ДДИКРИ означава дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икокореномически, което за краткост е пропуснато за част от понятията. За останалалата
част от тях е използвано означението ИКР (икокореномически). Всеки ДДИКРИ се отнася за определен икокореномически предмет (ИКРП). Когато ИКРП е
икокореномически обект, съответният ДДИКРИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (ОДДИКРИ), а когато е икокоиреномическа система, съответният ДДИКРИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (СДДИКРИ). Когато даден ИКРП е подикокореномически предмет (част, в т.ч. и диалектически икокореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент) на друг ИКРП, даденият ИКРП е икокореномически субпредмет
(ИКРСП), а съответстващите му ДДИКРИ са дерелевантни диалектически
икокореномически субингредиенти (ДДИКРСИ). Когато ИУКСП е икокореномически обект (икокореномически субобект, икокореномически подобект),
съответният ДДИКРСИ е обектен дерелевантен диалектически икокореномически субингредиент (ОДДИКРСИ), а когато е икокоиреномическа система
(икокоиреномическа субситема, икокоиреномическа подосистема), съответният ДДИКРСИ е системен дерелевантен диалектически икокореномически
субингредиент (СДДИККСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИКРСИ, а другият за СДДИКРСИ. Тези пояснения се
отнасят и за табл. 3 и 4 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икокореномически субингредиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически специдиспозит* (ecocorenomic specidisposite),
икокоиреномическа специсъщност* (ecocorenomic speciessence) и икокореномически специфеномен* (ecocorenomic speciphenomenon) и обратните им
икокореномически диспоспецифит* (ecocorenomic dispospecifite), икокореномически есспецифит* (ecocorenomic esspecifite) и икокореномически феноспецифит* (ecocorenomic phenospecifite);
(2) икокореномически кодиспозит* (ecocorenomic codisposite), икокоиреномическа косъщност* (ecocorenomic coessence) икокореномически кофеномен* (ecocorenomic cophenomenon) и обратните им икокоиреномическо
диспосъдържание* (ecocorenomic dispocontent), икокоиреномическо ессъдържание* (ecocorenomic escontent) и икокоиреномическо феносъдържание* (ecocorenomic phenocontent);
(3) икокореномически фодиспозит* (ecocorenomic fodisposite), икокоиреномическа фосъщност* (ecocorenomic foessence) и икокореномически
фофеномен* (ecocorenomic fophenomenon) и обратните им икокоиреномическа диспоформа* (ecocorenomic dispoform), икокоиреномическа есформа*
(ecocorenomic esform) и икокоиреномическа феноформа* (ecocorenomic
phenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [1]

ИКР суперстанта
Суперстантен
ИКРСП
(външно същество
или основание на
ИКРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ИКРП
Диспозитна суперстанта

ИКР суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИКРСП
Същностна суперстанта

ИКР суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИКРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИКРСП
Феноменна суперстанта

ИКР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИКРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИКРСП
Суперстантен диспозит

ИКР ессуперстанта

ИКР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИКРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИКРСП
Суперстантно явление

(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИКРП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИКРСП
Суперстантна същност
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ИКР субстанция
Субстанциален
ИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ИКРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИКРП
Диспозитна субстанция

ИКР ъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИКРСП
Същностна субстанция

ИКР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИКРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИКРСП
Феноменна субстанция

ИКР диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИКРП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИКРСП
Субстанциален диспозит

ИКР ессубстанция

ИКР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИКРП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИКРСП
Субстанциално явление

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИКРП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИКРСП
Субстанциална същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [3]

ИКР сустит
Суститен ИКРП
(цялостно същество
или основание на
ИКРП)

ИКР диспозит
Диспозитен ИКРП
(цялостна определеност на ИКРП)

ИКР същност
Същностен ИКРСП
(вътрешна определеност на ИКРП)

ИКР явление
Феноменен ИКРСП
(външна определеност на ИКРП)

ИКР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИКРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИКРП
Диспозитен сустит

ИКР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИКРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИКРСП
Същностен сустит

ИКР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИКРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИКРСП
Феноменен сустит

ИКР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИКРП
Суститен диспозит

ИКР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИКРП
Суститна същност

ИКР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИКРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИКРП
Суститно явление

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент с основните
им характеристики.
Те са: (1) икокореномически сустидиспозит* (ecocorenomic
sustidisposite),
икокоиреномическа
сустисъщност*
(ecocorenomic
sustiessence) и икокореномически сустифеномен* (ecocorenomic sustiphenomenon) и обратните им икокореномически диспосустит* (ecocorenomic
disposustite), икокореномически ессустит* (ecocorenomic essustite) и икокореномически феносустит* (ecocorenomic phenosustite);
(2) икокореномически субсдиспозит* (ecocorenomic subsdisposite), икокоиреномическа субссъщност* (ecocorenomic subsessence) и икокореномически субсфеномен* (ecocorenomic subsphenomenon) и обратните им икокои-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа диспосубстанция* (ecocorenomic disposubstance), икокоиреномическа ессубстанция* (ecocorenomic essubstance) и икокоиреномическа
феносубстанция* (ecocorenomic phenosubstance);
(3) икокореномически суперсдиспозит* (ecocorenomic supersdisposite),
икокоиреномическа суперссъщност* (ecocorenomic supersessence) и икокореномически суперсфеномен* (ecocorenomic supersphenomenon) и обратните
им икокоиреномическа диспосуперстанта* (ecocorenomic disposuperstant),
икокоиреномическа ессуперстанта* (ecocorenomic essuperstant) и икокоиреномическа феносуперстанта* (ecocorenomic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [1]
ИКР специфит
Специфитен ИКРП

ИКР суперстанта
Суперстантен
ИКРСП
(външно същество
или основание на
ИКРП)

ИКР форма
Формален ИКРСП

цялостно състояние
на ИКП)

ИКР съдържание
Съдържателен
ИКРСП
(вътрешно състояние
на ИКРП)

ИКР суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИКРП
Специфитна суперстанта

ИКР суперссъдърание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИКРП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИКРСП
Съдържателна суперстанта

ИКР суперсформа

(външно състояние
на ИКРП)

(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИКРСП
Формална суперстанта

ИКР специсуперс- ИКР косуперстанта ИКР фосуперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние (външно състояние
на външното същес- на външното същесна на външното сътво или основание на тво или основание на щество или основаИКРП)
ИКРП)
ние на ИКРП)
Специфит на суперсСъдържание на суФорма на суперстантантата
перстантата
тата
Специфит на суперсСъдържание на суФорма на суперстантантния ИКРСП
перстантния ИКРСП
тния ИКРСП
Суперстантен спеСуперстантно съСуперстантна форма
цифит
държание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [2]
ИКР специфит
Специфитен ИКРП
(цялостно състояние
на ИКП)
ИКР субсспецифит

ИКР Субстанция
Субстанциален
ИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ИКРП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИКРП
Специфитна субстанция
ИКР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИКРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИКРСП
Субстанциален специфит

ИКР съдържание
Съдържателен
ИКРСП
(вътрешно състояние
на ИКРП)

ИКР форма
Формален ИКРСП

ИКР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИКРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИКРСП
Съдържателна субстанция

ИКР субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИКРСП
Формална субстанция

ИКР косубстанция

ИКР фосубстанция

(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИКРП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИКРСП
Субстанциално съдържание

(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИКРП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИКРСП
Субстанциална форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически
субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [3]
ИКР специфит
Специфитен ИКРП
(цялостно състояние
на ИКП)
ИКР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИКРП)
Сустит на специфита

ИКР сустит
Суститен ИКРП
(цялостно същество
или основание на
ИКРП)

Сустит на специфитния ИКРП
Специфитен сустит

ИКР съдържание
Съдържателен
ИКРСП
(вътрешно състояние
на ИКРП)

ИКР форма
Формален ИКРСП

ИКР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИКРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИКРСП
Съдържателен сустит

ИКР сустиформа

ИКР специсустит
ИКР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИКРП)
ние на ИКРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИКРП
титния ИКРП
Суститен специфит
Суститно съдържание

(външно състояние
на ИКРП)

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИКРП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ИКРСП
Формален сустит

ИКР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИКРП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИКРП
Суститна форма

В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икокореномически субингредиент с основните
им характеристики. Те са:
(1) икокореномически сустиспецифит* (ecocorenomic sustispecifite),
икокоиреномическо сустисъдържание* (ecocorenomic susticontent) и икокоиреномическа сустиформа* (ecocorenomic sustiform) и обратните им икоко-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически специсустит* (ecocorenomic specisustite), икокореномически
косустит* (ecocorenomic cosustite) и икокореномически фосустит* (ecocorenomic fosustite);
(2) икокореномически субспецифит* (ecocorenomic subsspecifite), икокоиреномическо субссъдържание* (ecocorenomic subscontent) и икокоиреномическа субсформа* (ecocorenomic subsform) и обратните им икокоиреномическа специсубстанция* (ecocorenomic specisubstance), икокоиреномическа косубстанция* (ecocorenomic cosubstance) и икокоиреномическа фосубстанция* (ecocorenomic fosubstance);
(3) икокореномически суперсспецифит* (ecocorenomic supersspecifite),
икокоиреномическо суперссъдържание* (ecocorenomic superscontent) и икокоиреномическа суперсформа* (ecocorenomic supersform) и обратните им
икокоиреномическа специсуперстанта* (ecocorenomic specisuperstant), икокоиреномическа косуперстанта* (ecocorenomic cosuperstant) и икокоиреномическа фосуперстанта* (ecocorenomic fosuperstant).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical economic exoingredient) (*) – диалектически
икономически ексоингредиент (ДИЕИ), който е единият от двойка дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти на икономическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. диалектически икономически ексоингредиент), в частност градивни
дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти. Дерелевантният диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ) е ДИЕИ, който е
подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИ59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЕИ без посредничеството на трети ДИЕИ. Двойката от дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани
като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икономическия
ексопредмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икономическия ексопредмет се
определя като дерелевантен икономически ексоинституит, дерелевантната
външна страна – като дерелевантен икономически ексоексституит, а тяхната
цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икономически ексоконституит. Дерелевантната вътрешна страна,
която е вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical economic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икономическия ексопредмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (external derelevant dialectical economic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икономическия ексопредмет. Чрез дерелевантната външна
страна икономическият ексопредмет въздейства (оказва икономическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е
дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на
разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната
външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са
икономически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява
дерелевантно диалектическо икономическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИЕИ, докато дерелевантната
вътрешна страна е по-динамичният ДДИЕИ на икономическия предмат. Затова
след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна
започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква
промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икономическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икономическият ексопредмет преминава към друг икономически хомеостазис.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато икономическият ексопредмет е икономически обект, тогава ДДИЕИ е обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object derelevant dialectical economic exoingredient) с разновидности обектен
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object internal derelevant dialectical economic exoingredient) и обектен външен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object external derelevant dialectical economic exoingredient). Когато икономическият ексопредмет е икономическа система, тогава ДДИЕИ е системен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system derelevant dialectical
economic exoingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system internal derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system external derelevant dialectical
economic exoingredient). Разграничават се още (1) дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент [с разновидности обектен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (вж. икотехномика), (2) дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant
dialectical ecorenomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически
икореномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecorenomic
exoingredient)] (тук икореномиката е икономика или икотехномика) и (3) дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук икореномиката е икономика и икотехномика).
Когато определен ДДИЕИ на даден икономически ексопредмет от своя
страна се разглежда също като икономически ексопредмет [т.е. като икономически субексопредмет* (economic subthing)] със свои ДДИЕИ, последните
се наричат дерелевантни диалектически икономически субексоингредиенти* (derelevant dialectical economic subexoingredients) (ДДИСЕИ) (те са ДДИЕИ
на икономическия субексопредмет) (напр. ексосъдържание на икономическата
ексосъщност, ексоформа на икономическата ексосъщност, ексосъдържание на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото ексоявление, ексоформа на икономическото ексоявление, ексосъщност на икономическото ексосъдържание, ексоявление на икономическото ексосъдържание, ексосъщност на икономическата ексоформа, ексоявление на икономическата ексоформа и т.н.). Разновидности на ДДИСЕИ са
обектният дерелевантен диалектически икономически субексоингредиент* (object derelevant dialectical economic subexoingredient) и системният
дерелевантен диалектически икономически субексоингредиент* (system
derelevant dialectical economic subexoingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. табл. 1.1). Някои
разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент са посочени във фиг. 1.2.

62

529

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен ДДИЕИ
Основен ДДИЕИ

Съвместим ДДИЕИ

Градивен ДДИЕИ
Вътрешен
ДДИЕИ

Външен
ДДИЕИ

Изходен
ДДИЕИ

Дукоплетен
ДДИЕИ

Изходен
вътрешен
ДДИЕИ

Изходен
външен
ДДИЕИ

Изходен
цялостен
ДДИЕИ

Изходен
дукоален
ДДИЕИ

Изходен
дукоплетен
ДДИЕИ

Единен
ДДИЕИ

Дукоален
ДДИЕИ

Единен
вътрешен
ДДИЕИ

Единен
външен
ДДИЕИ

Единен
цялостен
ДДИЕИ

Единен
дукоален
ДДИЕИ

Единен
дукоплетен
ДДИЕИ

Мултисеален
ДДИЕИ

Цялостен
ДДИЕИ

Мултисеален вътрешен
ДДИЕИ

Мултисеален
външен
ДДИЕИ

Мултисеален цялостен ДДИЕИ

Мултисеален дукоален
ДДИЕИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИЕИ

Мултисеплетен
ДДИЕИ

Отделен ДДИЕИ
Съставен ДДИЕИ

Самостоен ДДИЕИ

Дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(ДДИЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИЕИ

Мултисеплетен
външен
ДДИЕИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИЕИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИЕИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИЕИ означава дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент(и). Всеки ДДИЕИ се отнася за определен икономически ексопредмет (ИЕП). Когато ИЕП е икономически обект, съответният
ДДИЕИ е обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(ОДДИЕИ), а когато е икономическа система, съответният ДДИЕИ е системен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (СДДИЕИ). Затова
настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИЕИ, а другият за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СДДИЕИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата
има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран
ДДИЕИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДДИЕИ (вж.
точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и
4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент [1]
Клетъчни ДДИЕИ
Основни ДДИЕИ
Самостойни
ДДИЕИ

1

2

3

Съвместими ДДИЕИ

Градивни ДДИЕИ
Цялостни
ДДИЕИ

Вътрешни
ДДИЕИ

Външни
ДДИЕИ

изх

Ик. ексосъщност
(вътрешна
определеност на
ИЕП; източник на ексоявлението)

изх

Ик ексосъдържание
(вътрешно
състояние
на ИЕП; източник на
ексоформата)

Ик. ексоявление (външна определеност на
ИЕП; начин
на изразяване на
ексосъщността)
Ик. ексоформа
(външно състояние на
ИЕП; начин
на съществуване на
ексосъдържанието)

изх

Ик. ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИЕП;
източник на
ексосуперстантата)

Ик. ексосуперстанта
(външно
същество
или основание на ИЕП;
начин на
реализиране
на ексосубстанцията)

65

Дукоални
ДИЕИ

Дукоплетни ДДИЕИ

Ик. ексодиспозит (цялостна определеност на
ИЕП, която
има йерархичен характер)

Ик. ексодиспозант

Ик. ексодиспозат
(ик. ексодиспозификат)

Ик. ексоспецифит (цялостно състояние на
ИЕП, което
има устойчив
характер)

Ик. ексоспецифант

Ик. ексоспецифат
(ик. ексоспецификат)

Ик. ексосустант

Ик. ексосустат (ик.
ексосустификат)

Ик. ексосустит (цялостно същество
или основание на ИЕП,
което има
динамичен
характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент [2]
Клетъчни ДДИЕИ
Основни ДДИЕИ
Самостойни
ДДИЕИ

мал

1
2

мпл

едн

Съвместими ДДИЕИ

Градивни ДДИЕИ
Цялостни
ДДИЕИ

Вътрешни
ДДИЕИ

Външни
ДДИЕИ

Ик. ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИЕП; източник на ексопроявлени
ето)

Ик. ексопроявление
(ексофенофо
рма)
(външно
битие на
ИЕП; начин
на изявяване
на ексобитието)

Ик. ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИЕП; което
има йерархична устойчивост)

Ик. ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на ИЕП;
съвкупностен източник
на ексопроявлението)

Ик. ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

Ик. ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИЕП; което
има йерархична
устойчивост)

Ик. ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИЕП; единен
източник на
ексопроявлението)

Ик. ексофеноформатит
(единно
външно битие на ИЕП;
единен начин на изявяване на
ексобитието)

Ик. ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИЕП; което
има йерархична
устойчивост)
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Дукоални
ДИЕИ

Дукоплетни ДДИЕИ

Ик. ексодиспецифант

Ик. ексодиспецификант

Ик ексоесфеноформант

Ик. ексоесфеноформат

Ик. ексодиспецифат

Ик. ексодиспецификат

Ик. ексоесфеноформатант

Ик. ексоесфеноформатат

Ик. ексодиспецифит

Ик. ексодиспецифитит

Ик. ексоесфеноформатинт

Ик. ексоесфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент [3]
Клетъчни ДДИЕИ
Основни ДДИЕИ
Самостойни
ДДИЕИ

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИЕИ

Градивни ДДИЕИ
Цялостни
ДДИЕИ

Вътрешни
ДДИЕИ

Външни
ДДИЕИ

Ик. ексосубстрат (вътрешна основа на ИЕП;
източник на
ексосуперстрата)

Ик. ексосуперстрат (супформа)
(външна основа на ИЕП;
начин на осъществяване на
ексосубстрата)

Ик. ексосустрит (цялостна основа
на ИЕП, която има динамична
устойчивост)

Ик. ексосубИк. ексосустратат
перстратат
(съвкупнос(съвкупностна
тна вътвъншна основа
решна оснона ИЕП; съвва на ИЕП;
купностен насъвкупностен
чин на осъщесизточник на
твяване на екексосуперстсосубстрата)
рата)

Ик. ексосустрататат
(съвкупностна цялостна
основа на
ИЕП, която
има динамична устойчивост)

Ик. ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИЕП; единен
източник на
ексосуперстратита)

Ик. ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИЕП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. ексосуперстратит
(единна външна основа на
ИЕП; единен
начин на осъществяване на
ексосубстратита)
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Дукоални
ДИЕИ

Дукоплетни ДДИЕИ

Ик. ексоспецисустант

Ик. ексоспецисустификант

ИК. ексосустрант

Ик. ексосустрат

Ик. ексоспецисустат

Ик. ексоспецисустификат

Ик. ексосустратант

Ик. ексосустратат

Ик. ексоспецисустит

Ик. ексоспецисустифитит

Ик. ексосустратинт

Ик. ексосустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент [4]
Клетъчни ДДИЕИ
Основни ДДИЕИ
Самостойни
ДДИЕИ

мал

1
3

мпл

едн

Съвместими ДДИЕИ

Градивни ДДИЕИ
Цялостни
ДДИЕИ

Вътрешни
ДДИЕИ

Външни
ДДИЕИ

Ик. ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИЕП; източник ексосупсенса)

Ик. ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на ИЕП;
начин на постигане на ексосмисъла)

Ик. ексосусенсит (цялостно
предназначение на ИЕП,
което има йерархична динамичност)

Ик. ексосенстат (съвкупностно вътрешно предназначение
на ИЕП; съвкупностен
източник ексосупсенса)

Ик. ексосупсенстат (съвкупностно
външно предназначение на
ИЕП; съвкупностен начин
на постигане
на ексосмисъла)

Ик. ексосусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИЕП,
което има йерархична динамичност)

Ик. ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на ИЕП;
единен източник ексосупсенса)

Ик. ексосупсенсит (единно външно
предназначение на ИЕП;
единен начин
на постигане
на ексосмисъла)

Ик. ексосусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ИЕП,
което има йерархична динамичност)
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Дукоални
ДИЕИ

Дукоплетни ДДИЕИ

Ик. ексоексодисустант

Ик. ексодисустификант

Ик. ексосусенсант

Ик. ексосусенсат

Ик. ексодисустат

Ик. ексодисустификат

Ик. ексосусенстант

Ик. ексосусенстат

Ик. ексодисустит

Ик. ексодисустифитит

Ик. ексосусенстинт

Ик. ексосусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексоингредиент [5]
Клетъчни ДДИЕИ
Основни ДДИЕИ
Самостойни
ДДИЕИ

мал

1
2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИЕИ

Градивни ДДИЕИ
Цялостни
ДДИЕИ

Вътрешни
ДДИЕИ

Външни
ДДИЕИ

Ик. ексоестество (природа) (вътрешна реалност на ИЕП;
източник на
ексодадеността)

Ик. ексодаденост (външна реалност на ИЕП;
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

Ик. ексореалитит (цялостна реалност на ИЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)

Ик. ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИЕП; съвкупностен източник на ексодадеността)

Ик. ексофактитат (съвкупностна
външна реалност на ИЕП;
съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

Ик. ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

Ик. ексонатуритит
(единна вътрешна реалност на ИЕП;
единен източник на ексодадеността)

Ик. ексофактитит (единна
външна реалност на ИЕП;
единен начин
на валидизиране или утвърждаване на
ексоестеството)

Ик. ексореалититатит
(единна цялостна реалност на ИЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)
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Дукоални
ДИЕИ

Дукоплетни ДДИЕИ

Ик. ексотристрант

Ик. ексотристратификант

Ик. ексореалитант

Ик. ексореалитат

Ик. ексотристрат

Ик. ексотристратификат

Ик. ексореалититант

Ик. ексореалититат

Ик. ексотристрит

Ик. ексотристратифитит

Ик. ексореалититинт

Ик. ексореалититит

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДДИЕИ означава дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент(и), изх – изходен ДДИЕИ, мал – мултисеален ДДИЕИ, мпл – мултисеплетен ДДИЕИ, едн – единен ДДИЕИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни ДДИЕИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е означено с Ик. Всеки ДДИЕИ
се отнася за определен икономически ексопредмет (ИЕП). Когато ИЕП е икономически обект, съответният ДДИЕИ е обектен диалектически дерелевантен
икономически ексоингредиент (ОДДИЕИ), а когато е икономическа система,
съответният ДДИЕИ е системен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (СДДИЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта
– единият за ОДДИЕИ, а другият за СДДИЕИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Множеството от дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти е съставено от дерелевантни диалектически икономически клетки,
всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен ДДИЕИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се
числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният,
частният и уникоалният ДДИЕИ). Всички те са клетъчни ДДИЕИ и са разновидности на клетъчния ДДИЕИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните ДДИЕИ образуват подразновидности на клетъчните и на
самостойните ДДИЕИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните ДДИЕИ.

1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Вътрешният и външният ДДИЕИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен градивен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system constructive derelevant dialectical economic exoingredient)], така че вътрешният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИЕИ е вътрешен градивен ДДИЕИ, а външният ДДИЕИ е външен градивен ДДИЕИ. Вътрешни и външни градивни ДДИЕИ съответно са икономическата ексосъщност и икономическото ексоявление, икономическото ексосъдържание и икономическата ексоформа, икономическата ексосубстанция и
икономическата ексосуперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДДИЕИ в
своята дерелевантна диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (entire derelevant
dialectical economic exoingredient), който е и самият икономически ексопредмет
(последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч.
обектен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system entire derelevant dialectical economic exoingredient)]. Градивният и цялостният ДДИЕИ са разновидности на основния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (basic derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system basic derelevant dialectical economic exoingredient)],
така че градивният ДДИЕИ е градивен основен ДДИЕИ, а цялостният ДДИЕИ
е цялостен основен ДДИЕИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДДИЕИ е дукоалният дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (ducoal derelevant
dialectical economic exoingredient) (двузначен ДДИЕИ; ДДИЕИ с две значения)
[в т.ч. обектен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)]; той е общо
понятие за вътрешен и външен ДДИЕИ, така че дукоалният ДДИЕИ е или вътрешен ДДИЕИ, или външен ДДИЕИ. Вътрешният и външният ДДИЕИ (взети
като отделни понятия) образуват двойка от ДДИЕИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) (двуелементен ДДИЕИ)
[в т.ч. обектен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)]. Ду-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коалният и дукоплетния ДДИЕИ са разновидности на съвместимия дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compatible derelevant dialectical economic exoingredient) (съвместим на основния ДДИЕИ) [в т.ч.
обектен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compatible derelevant dialectical economic exoingredient)], така
че дукоалният ДДИЕИ е дукоален съвместим ДДИЕИ, а дукоплетният ДДИЕИ е дукоплетен съвместим ДДИЕИ.
Основният и съвместимият ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
cellular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system cellular
derelevant dialectical economic exoingredient)], така че основният ДДИЕИ е основен клетъчен ДДИЕИ, а съвместимият ДДИЕИ е съвместим клетъчен
ДДИЕИ. Клетъчните ДДИЕИ от даден самостоен вид образуват някаква дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (object derelevant dialectical economic cell) и системна дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (system derelevant dialectical economic
cell)] в множеството от дерелевантен диалектически икономически ексоингредиенти; затова посоченото множество е семейство от дерелевантни диалектически икономически клетки. Който и да е дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа клетка.

1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Основният и дукоалният ДДИЕИ са разновидности на унитарния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (unitary derelevant
dialectical economic exoingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен ДДИЕИ)
[в т.ч. обектен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system unitary derelevant dialectical economic exoingredient)], така че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основният ДДИЕИ е основен унитарен ДДИЕИ, а дукоалният ДДИЕИ е дукоален унитарен ДДИЕИ. От своя страна унитарният ДДИЕИ и дукоплетният ДДИЕИ са разновидности на клетъчния ДДИЕИ.
Цялостният и съвместимият ДДИЕИ са разновидности на масивния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (massive derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни
ДДИЕИ) [в т.ч. обектен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system massive derelevant dialectical economic exoingredient)], така че цялостният ДДИЕИ е цялостетн масивен ДДИЕИ, а съвместимият
ДДИЕИ е съвместим масивен ДДИЕИ. От своя страна масивният ДДИЕИ и
градивният ДДИЕИ са разновидности на клетъчния ДДИЕИ.
Градивният и съвместимият ДДИЕИ са разновидности на частния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (particular derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен ДДИЕИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system particular derelevant dialectical economic
exoingredient)], така че градивният ДДИЕИ е градивен частен ДДИЕИ, а съвместимият ДДИЕИ е съвместим частен ДДИЕИ. От своя страна частният
ДДИЕИ и цялостният ДДИЕИ са разновидности на клетъчния ДДИЕИ.
Основният и дукоплетният ДДИЕИ са разновидности на уникоалния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни
ДДИЕИ) [в т.ч. обектен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)],
така че основният ДДИЕИ е основен уникоален ДДИЕИ, а дукоплетният
ДДИЕИ е дукомплетен уникоален ДДИЕИ. От своя страна уникоалният
ДДИЕИ и дукоалният ДДИЕИ са разновидности на клетъчния ДДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Разновидности на самостойния дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Разновидности на самостойния ДДИЕИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният ДДИЕИ (табл. 1), както и комбинации от
тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният ДДИЕИ). Всички те са самостойни ДДИЕИ и са разновидности на самостойния ДДИЕИ.

2.1. Изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
initial derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial derelevant dialectical economic exoingredient)] е този, който на дадено равнище на
диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДДИЕИ и служи за извеждането на
останалите ДДИЕИ на същото това равнище. Разновидности на изходния
ДДИЕИ са: (1) изходният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object initial internal derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial internal derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) изходният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial external derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен изходен външен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object initial external derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен изходен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и външен
ДДИЕИ), (3) изходният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial entire derelevant dialectical economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system initial entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ),
(4) изходният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial ducoal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен изходен дукоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system initial ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ),
(5) изходният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial ducoplete derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system initial ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (initial derelevant dialectical economic cell) [в т.ч.
обектна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object initial derelevant dialectical economic cell) и системна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system initial derelevant dialectical economic cell)].
Изходният вътрешен ДДИЕИ и изходният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object initial constructive
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial
constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ), наречен още първичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (primary derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен първичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object primary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен първичен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system primary derelevant dialectical economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient)] (табл. 2). Тоест изходният ДДИЕИ и градивният ДДИЕИ формират понятието за първичен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен
първичните ДДИЕИ, са вторични ДДИЕИ). Затова пък изходният ДДИЕИ
или градивният ДДИЕИ формират понятието за начален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (inceptive derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен начален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object inceptive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен начален първичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system inceptive derelevant dialectical
economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен началните ДДИЕИ,
са обобщени ДДИЕИ). Разновидности на началния ДДИЕИ са разновидностите на отделния ДДИЕИ и тези на градивния ДДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен ДДИЕИ
Градивен ДДИЕИ
Дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ)

Основен ДДИЕИ

Дукоплетен
ДДИЕИ

Изходен градивен
ДДИЕИ =
= първичен ДДИЕИ

Изходен масивен ДДИЕИ

Комбиниран градивен ДДИЕИ

Комбиниран масивен ДДИЕИ =
= обобщен ДДИЕИ

Мултисеален
ДДИЕИ

Единен
ДДИЕИ

Изходен
ДДИЕИ

Външен
ДДИЕИ

Цялостен Дукоален
ДДИЕИ
ДДИЕИ

Мултисеплетен
ДДИЕИ

Отделен ДДИЕИ
Съставен ДДИЕИ

Изходен
ДДИЕИ
Комбиниран ДДИЕИ

Съвместим ДДИЕИ

Градивен ДДИЕИ
Вътрешен
ДДИЕИ

Самостоен ДДИЕИ

Масивен ДДИЕИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ДДИЕИ, комбинираният градивен
ДДИЕИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ДДИЕИ образуват вторичните ДДИЕИ. Изходният масивен ДДИЕИ, комбинираният градивен ДДИЕИ
и изходният градивен (първичнияг) ДДИЕИ образуват началните ДДИЕИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходният градивен ДДИЕИ и изходният цялостен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial basic derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial basic derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и основен
ДДИЕИ). Изходният дукоален ДДИЕИ и изходният дукоплетен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (initial compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Изходният основен ДДИЕИ и
изходният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial cellular derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system initial cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Изходният основен ДДИЕИ и изходният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial unitary derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial unitary derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial unitary
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ
и унитарен ДДИЕИ). Изходният цялостен ДДИЕИ и изходният съвместим
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен дереле-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial massive
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial
massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
initial massive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
изходен ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Изходният градивен ДДИЕИ и изходният
съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е изходен ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Изходният основен ДДИЕИ и
изходният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object initial unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial unicoal derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).
2.2. Единен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Единният дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
united derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united
derelevant dialectical economic exoingredient)] е този, който на дадено равнище
на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни ДДИЕИ или от други
единни ДДИЕИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го ДДИЕИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1)
единният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоинг79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (united internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united internal derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2)
единният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united external derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен единен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) единният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(united entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united entire derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е единен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) единният дукоален
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united ducoal
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united
ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
united ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
единен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) единният дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (united ducoplete derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united ducoplete economic exoingredient) и системен единен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system united ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ
и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (united derelevant dialectical
economic cell) [в т.ч. обектна единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object united derelevant dialectical economic cell) и системна
80

547

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system united
derelevant dialectical economic cell)].
Единният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още холистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (whole derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен холистичен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object whole derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен холистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system whole derelevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест
единният ДДИЕИ и цялостният ДДИЕИ формират понятието за холистичен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен холистичните ДДИЕИ, са нехолистични ДДИЕИ). Затова пък единният ДДИЕИ или цялостният ДДИЕИ
формират понятието за съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (joint derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object joint derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system joint derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали
ДДИЕИ, освен съединените ДДИЕИ, са разделени ДДИЕИ). Разновидности на
съединения ДДИЕИ са разновидностите на единния ДДИЕИ и тези на цялостния ДДИЕИ.
Единният вътрешен ДДИЕИ и единният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (united constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united constructive derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен единен градивен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system united constructive
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ
и градивен ДДИЕИ). От своя страна единният градивен ДДИЕИ и единният
цялостен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united basic
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен основен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united
basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен основен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united
basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Единният дукоален ДДИЕИ и единният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object united compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Единният основен ДДИЕИ и единният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (united cellular derelevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united cellular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united cellular derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната дерелевантна
диалектическа икономическа клетка.
Единният основен ДДИЕИ и единният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (united unitary derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object united unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ и унитарен
ДДИЕИ). Единният цялостен ДДИЕИ и единният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united massive derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united massive derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен единен масивен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system united massive
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИЕИ
и масивен ДДИЕИ). Единният градивен ДДИЕИ и единният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен дерелевантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ексоингредиент* (united particular derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united particular
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен
ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Единният основен ДДИЕИ и единният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united unicoal
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united
unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
united unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
единен ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).
2.3. Отделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният ДДИЕИ и единният ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
отделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate derelevant dialectical economic exoingredient)], така че изходният ДДИЕИ е
изходен отделен ДДИЕИ, а единният ДДИЕИ е единен отделен ДДИЕИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate internal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) отделният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate external derele-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical economic exoingredient) и системен отделен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) отделният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate entire derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate entire derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate entire
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ
и цялостен ДДИЕИ), (4) отделният дукоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (separate ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен дукоален дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system separate ducoal
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ
и дукоален ДДИЕИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object separate ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен дукоплетен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
separate ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е отделен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (separate
derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object separate derelevant dialectical economic cell) и системна отделна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system separate derelevant dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен ДДИЕИ и отделният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен градивен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------separate constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя страна отделният градивен
ДДИЕИ и отделният цялостен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate basic derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate basic derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Отделният дукоален ДДИЕИ и отделният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate compatible derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate
compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Отделният основен ДДИЕИ и отделният
съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(separate cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate cellular derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system separate cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват отделната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен ДДИЕИ
Дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(ДДИЕИ)

Основен ДДИЕИ
Градивен ДДИЕИ

Дукоален
ДДИЕИ

Дукоплетен
ДДИЕИ

Изходен
ДДИЕИ

Външен
ДДИЕИ

Цялостен
ДДИЕИ

Отделен съвместим
ДДИЕИ

Съставен основен ДДИЕИ

Съставен
съвместим ДДИЕИ =
= зависим ДДИЕИ

Мултисеален
ДДИЕИ

Единен
ДДИЕИ

Отделен основен ДДИЕИ =
= предпоставен ДДИЕИ

Мултисеплетен
ДДИЕИ

Съставен ДДИЕИ

Отделен ДДИЕИ

Вътрешен
ДДИЕИ

Самостоен ДДИЕИ

Съвместим ДДИЕИ

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДДИЕИ, съставният основен ДДИЕИ и съставният съвместим (зависимият) ДДИЕИ образуват изведените
ДДИЕИ. Отделният съвместим ДДИЕИ, съставният основен ДДИЕИ и отделният основен (предпоставеният) ДДИЕИ образуват независимите ДДИЕИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Отделният основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (prerequisited derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object prerequisited derelevant dialectical economic exoingredient) и системен предпоставен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system prerequisited derelevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 3). Тоест отделният ДДИЕИ и основният ДДИЕИ формират понятието за предпоставен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ,
освен предпоставените ДДИЕИ, са изведени ДДИЕИ). Затова пък отделният
ДДИЕИ или основният ДДИЕИ формират понятието за независим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (independent derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен независим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object independent
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен независим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system independent
derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен
независимите ДДИЕИ, са зависими ДДИЕИ). Разновидности на независимия
ДДИЕИ са разновидностите на отделния ДДИЕИ и тези на основния ДДИЕИ.
Отделният основен ДДИЕИ и отделният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate unitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object separate unitary
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен унитарен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
separate unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
отделен ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Отделният цялостен ДДИЕИ и отделният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object separate massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate massive derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е отделен ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Отделният градивен
ДДИЕИ и отделният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото поня87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за отделен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен отделен частен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object separate particular derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен отделен частен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system separate particular derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ и частен ДДИЕИ).
Отделният основен ДДИЕИ и отделният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate unicoal derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate unicoal
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИЕИ
и уникоален ДДИЕИ).

2.4. Мултисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеалният дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system multiseal derelevant dialectical economic exoingredient)] е многозначен
ДДИЕИ (ДДИЕИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на
някакъв отделен ДДИЕИ; той е общо понятие за всички или за част от всички
отделни ДДИЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object multiseal internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system multiseal internal derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2)
мултисеалният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal external derelevant dialectical economic exoingredient) [в
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. обектен мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal external derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и външен
ДДИЕИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal entire derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal
ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и дукоплетен
ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (multiseal derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseal derelevant dialectical economic cell) и системна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(system multiseal derelevant dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (general derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен всеобщ дерелевантен диалектически икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоингредиент* (object general derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен всеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system general derelevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест мултисеалният ДДИЕИ и дукоалният ДДИЕИ формират понятието за всеобщ
ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен всеобщите ДДИЕИ, са невсеобщи
ДДИЕИ). Затова пък мултисеалният ДДИЕИ или дукоалният ДДИЕИ формират понятието за общ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (common derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен общ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object common derelevant dialectical economic exoingredient) и системен общ
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system common derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ,
освен общите ДДИЕИ, са еднозначни ДДИЕИ). Разновидности на общия
ДДИЕИ са разновидностите на мултисеалния ДДИЕИ и тези на дукоалния
ДДИЕИ.
Мултисеалният вътрешен ДДИЕИ и мултисеалният външен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal constructive
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
multiseal constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя
страна мултисеалният градивен ДДИЕИ и мултисеалният цялостен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal basic derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal
basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален
основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е мултисеален ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Мултисеалният дукоален ДДИЕИ
и мултисеалният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (multiseal compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически
90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексоингредиент* (object multiseal compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Мултисеалният основен ДДИЕИ и мултисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal cellular derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеалният основен ДДИЕИ и мултисеалният дукоален ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
multiseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Мултисеалният
цялостен ДДИЕИ и мултисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеален масивен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (multiseal massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal massive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Мултисеалният градивен ДДИЕИ и
мултисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален частен дерелевантен диалектически икономи91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ексоингредиент* (object multiseal particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ
и частен ДДИЕИ). Мултисеалният основен ДДИЕИ и мултисеалният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseal unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal unicoal derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИЕИ и уникоален
ДДИЕИ).
2.5. Мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеплетният дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete derelevant dialectical economic exoingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички
отделни ДДИЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete
internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete internal derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete internal derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и вътрешен
ДДИЕИ), (2) мултисеплетният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен външен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete external
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен
92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) мултисеплетният
цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseplete entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) мултисеплетният дукоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (multiseplete ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete ducoal
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) мултисеплетният
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseplete ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete ducoplete economic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system multiseplete ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseplete derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseplete derelevant dialectical economic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseplete derelevant dialectical economic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още групов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (group derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен групов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object group derelevant dialectical economic exoingredient) и системен групов дерелевантен диалектически икономически ексоин93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент* (system group derelevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 4).
Тоест мултисеплетният ДДИЕИ и дукоплетният ДДИЕИ формират понятието за групов ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен груповите ДДИЕИ,
са негрупови ДДИЕИ). Затова пък мултисеплетният ДДИЕИ или дукоплетният ДДИЕИ формират понятието за съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (totalitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object totalitary derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system totalitary derelevant dialectical
economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен съвкупностните
ДДИЕИ, са единични ДДИЕИ). Разновидности на съвкупностния ДДИЕИ са
разновидностите на мултисеплетния ДДИЕИ и тези на дукоплетния ДДИЕИ.
Мултисеплетният вътрешен ДДИЕИ и мултисеплетният външен ДДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system multiseplete constructive derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и
градивен ДДИЕИ). От своя страна мултисеплетният градивен ДДИЕИ и мултисеплетният цялостен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete basic derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Мултисеплетният дукоален ДДИЕИ и мултисеплетният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete compatible derelevant dialecti94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal economic exoingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete
compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Мултисеплетният основен ДДИЕИ
и мултисеплетният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete cellular derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseplete cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен ДДИЕИ и мултисеплетният дукоален ДДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete unitary
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object multiseplete unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и унитарен
ДДИЕИ). Мултисеплетният цялостен ДДИЕИ и мултисеплетният съвместим
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete
massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete massive derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete massive derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и масивен
ДДИЕИ). Мултисеплетният градивен ДДИЕИ и мултисеплетният съвместим
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete
particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мулти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete particular derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete particular derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и частен
ДДИЕИ). Мултисеплетният основен ДДИЕИ и мултисеплетният дукомплетен
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseplete unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete unicoal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).
2.6. Съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеалният ДДИЕИ и мултисеплетният ДДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (compound derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound derelevant dialectical economic exoingredient)], така че
мултисеалният ДДИЕИ е мултисеален съставен ДДИЕИ, а мултисеплетният
ДДИЕИ е мултисеплетен съставен ДДИЕИ. Негови разновидности са: (1)
съставният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound internal derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) съставният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound external derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен външен дерелевантен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексоингредиент* (object compound external derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound external derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) съставният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound entire derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен цялостен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system compound entire
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) съставният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound ducoal derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound
ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен
ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound ducoplete derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound
ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system compound ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(compound derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object compound derelevant
dialectical economic cell) и системна съставна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (system compound derelevant dialectical economic cell)].
Съставният вътрешен ДДИЕИ и съставният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound constructive derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound
constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя страна съставният
градивен ДДИЕИ и съставният цялостен ДДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound basic derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и
основен ДДИЕИ). Съставният дукоален ДДИЕИ и съставният дукоплетен
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound
compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound compatible derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ).
Съставният основен ДДИЕИ и съставният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (compound cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound cellular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound
cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен
ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват съставната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент е наречен още зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (dependent derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object dependent derelevant dialectical economic exoingredient) и системен зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system dependent derelevant dialectical economic exoingredient)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(табл. 3). Тоест съставният ДДИЕИ и съвместимият ДДИЕИ формират понятието за зависим ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен зависимите
ДДИЕИ, са независими ДДИЕИ). Затова пък съставният ДДИЕИ или съвместимият ДДИЕИ формират понятието за изведен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (deduced derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изведен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object deduced derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен изведен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system deduced derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен изведените ДДИЕИ, са предпоставени ДДИЕИ). Разновидности на изведения ДДИЕИ са разновидностите на
съставния ДДИЕИ и тези на съвместимия ДДИЕИ.
Съставният основен ДДИЕИ и съставният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound unitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object compound unitary
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен унитарен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
съставен ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Съставният цялостен ДДИЕИ и съставният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен
масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound massive derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен съставен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system compound massive derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Съставният градивен ДДИЕИ и съставният съвместим ДДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound particular derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен частен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object compound particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound particular
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЕИ и частен ДДИЕИ). Съставният основен ДДИЕИ и съставният дукомплетен
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен
уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object compound unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).

2.7. Самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният ДДИЕИ и съставният ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued derelevant dialectical economic exoingredient)], така че
отделният ДДИЕИ е отделен самостоен ДДИЕИ, а съставният ДДИЕИ е
съставен самостоен ДДИЕИ. Негови разновидности са: (1) самостойният
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(self-valued internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued internal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) самостойният външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (self-valued external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued external derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued external
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) самостойният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued entire derelevant dia-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued
entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) самостойният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен
дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) самостойният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен самостоен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-valued
derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостойна дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (object self-valued derelevant dialectical
economic cell) и системна самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-valued derelevant dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен ДДИЕИ и самостойният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfvalued constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя
страна самостойният градивен ДДИЕИ и самостойният цялостен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен ди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икономически ексоингредиент* (self-valued basic derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued
basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
self-valued basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
самостоен ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Самостойният дукоален ДДИЕИ и самостойният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued compatible derelevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued compatible derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued compatible
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Самостойният основен ДДИЕИ и самостойният
съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfvalued cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued cellular derelevant dialectical economic exoingredient)
и системен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната дерелевантна диалектическа икономическа клетка. Който и да е дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостойният основен ДДИЕИ и самостойният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued unitary derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued
unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system self-valued unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е самостоен ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Самостойният цялостен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИЕИ и самостойният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (self-valued massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued massive derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued massive
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостойен
ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Самостойният градивен ДДИЕИ и самостойният
съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfvalued particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен частен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system self-valued particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИЕИ и частен
ДДИЕИ). Самостойният основен ДДИЕИ и самостойният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued unicoal
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
self-valued unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е самостоен ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).

2.8. Самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният и мултисеалният ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй
като е едноелементен самостоен ДДИЕИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent derelevant dialectical economic exoingredient)], така че отдел-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния ДДИЕИ е отделен самостоятелен ДДИЕИ, а мултисеалният ДДИЕИ е
мултисеален самостоятелен ДДИЕИ. От своя страна самостоятелният
ДДИЕИ и мултисеплетният ДДИЕИ са разновидности на самостойния ДДИЕИ. Разновидности на самостоятелния ДДИЕИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfdependent internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent internal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent internal
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен
ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) самостоятелният външен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent external
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent external derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system self-dependent external derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3)
самостоятелният цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (self-dependent entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system selfdependent entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) самостоятелният дукоален
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfdependent ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent ducoal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) самостоятелният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-dependent ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-dependent derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-dependent derelevant dialectical
economic cell) и системна самостоятелна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (system self-dependent derelevant dialectical economic
cell)].
Самостоятелният вътрешен ДДИЕИ и самостоятелният външен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent constructive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-dependent constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent constructive derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и градивен
ДДИЕИ). От своя страна самостоятелният градивен ДДИЕИ и самостоятелният цялостен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(self-dependent basic derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object self-dependent basic derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent basic derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и
основен ДДИЕИ). Самостоятелният дукоален ДДИЕИ и самостоятелният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(self-dependent compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен съвместим дереле105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икономически ексоингредиент* (system selfdependent compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Самостоятелният основен
ДДИЕИ и самостоятелният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent cellular
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе
пет негови разновидности образуват самостоятелната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостоятелният основен ДДИЕИ и самостоятелният дукоален ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent unitary
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-dependent unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent unitary derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и унитарен
ДДИЕИ). Самостоятелният цялостен ДДИЕИ и самостоятелният съвместим
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfdependent massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent massive derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent massive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Самостоятелният градивен ДДИЕИ и самостоятелният
съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfdependent particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексо106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (object self-dependent particular derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Самостоятелният основен ДДИЕИ и самостоятелният
дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен уникоален дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent unicoal
derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен
ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).
Самостоятелният унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още единичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (single derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен единичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object single derelevant dialectical economic exoingredient) и системен единичен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system single derelevant dialectical economic exoingredient)]
(табл. 4). Тоест самостоятелният ДДИЕИ и унитарният ДДИЕИ формират
понятието за единичен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен единичните
ДДИЕИ, са съвкупностни ДДИЕИ). Затова пък самостоятелният ДДИЕИ
или унитарният ДДИЕИ формират понятието за негрупов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (non-group derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен негрупов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object non-group derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен негрупов дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system non-group derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен негруповите ДДИЕИ, са
групови ДДИЕИ). Разновидности на негруповия ДДИЕИ са разновидностите
на самостоятелния ДДИЕИ и тези на унитарния ДДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен ДДИЕИ
Дукоплетен
ДДИЕИ

Унитарен ДДИЕИ
Дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ)

Основен ДДИЕИ

Съвместим ДДИЕИ

Градивен ДДИЕИ

Единен
ДДИЕИ

Изходен
ДДИЕИ

Външен
ДДИЕИ

Дукоплетен
ДДИЕИ

Самостоятелен унитарен ДДИЕИ =
= единичен ДДИЕИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДДИЕИ

Мултисеплетен унитарен ДДИЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИЕИ =
групов
ДДИЕИ

Мултисеален
ДДИЕИ
Мулти-сеплетен
ДДИЕИ

Отделен ДДИЕИ
Съставен ДДИЕИ

Самостоятелен ДДИЕИ
ДДИЕИ

Мултисеплетен

Самостоен ДДИЕИ

Вътрешен
ДДИЕИ

Цялостен Дукоален
ДДИЕИ
ДДИЕИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДДИЕИ, мултисеплетният
унитарен ДДИЕИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДДИЕИ образуват съвкупностните ДДИЕИ. Самостоятелният дукоплетен ДДИЕИ, мултисеплетният унитарен ДДИЕИ и самостоятелният унитарен (единичният) ДДИЕИ образуват негруповите ДДИЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Единният и съставният ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като е масив
от изходни и външни ДДИЕИ) [в т.ч. обектен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined derelevant dialectical economic exoingredient)], така че единният ДДИЕИ е единен комбиниран ДДИЕИ, а съставният ДДИЕИ е съставен комбиниран ДДИЕИ. От своя
страна комбинираният ДДИЕИ и изходния ДДИЕИ са разновидности на самостойния ДДИЕИ. Разновидности на комбинирания ДДИЕИ са: (1) комбинираният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined internal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined internal derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и
вътрешен ДДИЕИ), (2) комбинираният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined external derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object combined external
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран външен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
combined external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е комбиниран ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) комбинираният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(object combined entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object combined ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system combined ducoal derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и дукоален
ДДИЕИ), (5) комбинираният дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (combined ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system combined ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (combined derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object combined derelevant dialectical economic cell) и системна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system combined derelevant
dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен ДДИЕИ и комбинираният външен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (combined constructive
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
combined constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя
страна комбинираният градивен ДДИЕИ и комбинираният цялостен ДДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined basic derele-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system combined basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Комбинираният дукоален
ДДИЕИ и комбинираният дукоплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined compatible derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран съвместим
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
combined compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Комбинираният основен
ДДИЕИ и комбинираният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined cellular derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined cellular derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined
cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Комбинираният основен ДДИЕИ и комбинираният дукоален ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (combined unitary derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined
unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system combined unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Комбинираният цялостен ДДИЕИ и комбинираният съвместим ДДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран масивен дерелевантен диалектически ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ексоингредиент* (combined massive derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined massive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Комбинираният градивен ДДИЕИ и комбинираният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(combined particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined particular derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Комбинираният основен ДДИЕИ и комбинираният дукомплетен ДДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined unicoal
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
combined unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е комбиниран ДДИЕИ и уникоален ДДИЕИ).
Комбинираният масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент е наречен още обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (generalized derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object generalized derelevant dialectical economic exoingredient) и системен обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system generalized derelevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният ДДИЕИ и масивният ДДИЕИ формират
понятието за обобщен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен обобщените
ДДИЕИ, са начални ДДИЕИ). Затова пък комбинираният ДДИЕИ или масивният ДДИЕИ формират понятието за вторичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (secondary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен вторичен дерелевантен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексоингредиент* (object secondary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен вторичен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system secondary derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен вторичният ДДИЕИ, са
първични ДДИЕИ). Разновидности на вторичния ДДИЕИ са разновидностите
на комбинирания ДДИЕИ и тези на масивния ДДИЕИ.
Когато комбинираният ДДИЕИ обхваща всички известни изходни ДДИЕИ, тогава той е пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (full combined derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (full object combined derelevant dialectical
economic exoingredient) и пълен системен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (full system combined derelevant
dialectical economic exoingredient)] (вж. икономически конституит и фиг. 1
към икономически конститит), а когато комбинираният ДДИЕИ обхваща
част от всички известни изходни ДДИЕИ, тогава той е частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (partial
combined derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. частичен обектен
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(partial object combined derelevant dialectical economic exoingredient) и частичен
системен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (partial system combined derelevant dialectical economic exoingredient)] (вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези
определения се отнасят и за всички разновидности на комбинирания ДДИЕИ.
2.10. Разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният и съставният ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(disunited derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като не съдържа
единен ДДИЕИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object disunited derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system disunited derelevant dialectical economic exoingredient)], така че изходният ДДИЕИ е изходен разединен ДДИЕИ,
а съсъставния ДДИЕИ е съставен разединен ДДИЕИ. От своя страна разединеният ДДИЕИ и единният ДДИЕИ са разновидности на самостойния ДДИЕИ.

113

580

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на разединения ДДИЕИ са: (1) разединеният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited internal
derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
disunited internal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited internal derelevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е разединен ДДИЕИ и вътрешен ДДИЕИ), (2) разединеният
външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(disunited external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited external derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен разединен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system disunited external derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и външен ДДИЕИ), (3) разединеният цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited entire derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object disunited entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system disunited entire derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и цялостен ДДИЕИ), (4) разединеният дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited ducoal derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и дукоален ДДИЕИ), (5) разединеният дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (disunited ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
disunited ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е разединен ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува ня-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------каква разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(disunited derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object disunited derelevant
dialectical economic cell) и системна разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system disunited derelevant dialectical economic
cell)].
Разединеният вътрешен ДДИЕИ и разединеният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited constructive derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен
градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя страна разединеният градивен ДДИЕИ и разединеният цялостен ДДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited basic derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited basic derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited basic derelevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и основен ДДИЕИ). Разединеният дукоален ДДИЕИ и разединеният дукоплетен
ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object disunited compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system disunited compatible derelevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Разединеният основен ДДИЕИ и разединеният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited cellular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited cel-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited cellular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват разединената дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен ДДИЕИ и разединеният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited unitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited unitary derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Разединеният цялостен ДДИЕИ
и разединеният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен разединен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object disunited massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited massive derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Разединеният градивен ДДИЕИ и разединеният съвместим ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited particular derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited particular derelevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Разединеният основен ДДИЕИ
и разединеният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited unicoal derelevant dialectical economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited unicoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИЕИ и уникоален
ДДИЕИ).
Разединеният частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още разделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disjoint derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разделен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object disjoint derelevant dialectical economic exoingredient) и
системен разделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disjoint derelevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест
разединеният ДДИЕИ и частният ДДИЕИ формират понятието за разделен
ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен разделените ДДИЕИ, са съединени
ДДИЕИ). Затова пък разединеният ДДИЕИ или частният ДДИЕИ формират
понятието за нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (unwhole derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object unwhole derelevant dialectical economic exoingredient) и системен нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system unwhole derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен нехолистичните ДДИЕИ, са холистични ДДИЕИ).
Разновидности на нехолистичния ДДИЕИ са разновидностите на разединения
ДДИЕИ и тези на частния ДДИЕИ.

2.11. Унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният и мултисеплетният ДДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal derelevant dialectical economic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни самостойни ДДИЕИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal derelevant
dialectical economic exoingredient) и системен унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal derelevant dialectical economic exoingredient)], така че отделният ДДИЕИ е отделен унисеален
ДДИЕИ, а мултисеплетният ДДИЕИ е мултисеплетен унисеален ДДИЕИ.
От своя страна унисеалният ДДИЕИ и мултисеалният ДДИЕИ са разновидности на самостойностия ДДИЕИ. Разновидности на унисеалния ДДИЕИ са: (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal internal derelevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal internal derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal internal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и вътрешен
ДДИЕИ), (2) унисеалният външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal external derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object uniseal external derelevant dialectical
economic exoingredient) и системен унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal external derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и
външен ДДИЕИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (uniseal entire derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal entire derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal entire derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и
цялостен ДДИЕИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (uniseal ducoal derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален дукоален дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal ducoal derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и
дукоален ДДИЕИ), (5) унисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal ducoplete
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
uniseal ducoplete derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИЕИ и дукоплетен ДДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (object uniseal derelevant dialectical
economic cell) и системна унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system uniseal derelevant dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен ДДИЕИ и унисеалният външен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal constructive derelevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal constructive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален
градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal constructive derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и градивен ДДИЕИ). От своя страна унисеалният
градивен ДДИЕИ и унисеалният цялостен ДДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal basic derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object uniseal basic derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal basic derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и основен
ДДИЕИ). Унисеалният дукоален ДДИЕИ и унисеалният дукоплетен ДДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal compatible derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal
compatible derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system uniseal compatible derelevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е унисеален ДДИЕИ и съвместим ДДИЕИ). Унисеалният основен
ДДИЕИ и унисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (uniseal cellular derelevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal cellular derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system uniseal cellular derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и клетъчен ДДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната
дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен ДДИЕИ и унисеалният дукоален ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal unitary
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален унитарен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
uniseal unitary derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИЕИ и унитарен ДДИЕИ). Унисеалният цялостен ДДИЕИ и унисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal massive derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal massive derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален масивен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system uniseal massive derelevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и масивен ДДИЕИ). Унисеалният градивен ДДИЕИ и унисеалният съвместим ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal particular derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal particular
derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален частен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
uniseal particular derelevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИЕИ и частен ДДИЕИ). Унисеалният основен ДДИЕИ и унисеалният дукомплетен ДДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object uniseal unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален уникоален дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system uniseal unicoal derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИЕИ и уникоален
ДДИЕИ).
Унисеалният уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (one-valued derelevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен еднозначен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object one-valued derelevant dialectical economic
exoingredient) и системен еднозначен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system one-valued derelevant dialectical economic
exoingredient)]. Тоест унисеалният ДДИЕИ и уникоалният ДДИЕИ формират
понятието за еднозначен ДДИЕИ (всички останали ДДИЕИ, освен еднозначните ДДИЕИ, са общи ДДИЕИ). Затова пък унисеалният ДДИЕИ или уникоалният ДДИЕИ формират понятието за невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (non-general derelevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object non-general derelevant dialectical economic exoingredient) и системен невсеобщ дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system non-general derelevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали ДДИЕИ, освен невсеобщите ДДИЕИ, са
всеобщи ДДИЕИ). Разновидности на невсеобщия ДДИЕИ са разновидностите
на унисеалния ДДИЕИ и тези на уникоалния ДДИЕИ.
В табл. 5, 6 и 7 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент, като са използвани изходните
диалектически понятия за икономическа ексосъщност и икономическо ексоявление, икономическо ексосъдържание и икономическа ексоформа, икономическа ексосубстанция и икономическа ексосуперстанта. Вторите части на
таблиците са кратки формати на първите им части.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИEИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщностексоявление) (част 1) [1]

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Ик. ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексосъщност
(ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексоявление (ексофеноекстуит)

Е.специфатдиспозитсубконтиат
Е.специфатдиспозитсубконтиант
Е.диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)
Е.специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)
Е.специфатдиспозитсубконтуит

Е.специфатессубконтиат
Е.специфатессубконтиант
Е.есспецифат (есспецифатсубекстуит)

Е.специфатфеносубконтиат
Е.специфатфеносубконтиант
Е.феноспецифат
(феноспецифатсубекстуит)
Е.специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)
Е.специфатфеносубконтуит

Ик. ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.специфатдиспозантсубконтиат
Е.специфатдиспозантсубконтиант
Е.диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)
Е.специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)
Е.специфатдиспозантсубконтуит

Е.специфатдиспозатсубконтиат
Е.специфатдиспозатсубконтиант
Е.диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)
Е.специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)
Е.специфатдиспозатсубконтуит

(външна определеност
на ИЕП)

Е.специфатсъщност
(специфатессубинтуит)
Е.специфатессубконтуит

Ик. ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИEИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщностексоявление) (част 1) [2]

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексосъщност
(ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Е.специфант
-диспозитсубконтиат

Е.специфант
-ессубконтиат

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттиат
субконтиат
субконтиат

Е.специфант
-диспозитсубконтиант

Е.специфант
-ессубконтиант

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттиант
субконтиант субконтиант

Е.диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Е.есспецифант (есспецифантсубекстуит)

Е.феноспецифант
(феноспецифантсубекстуит)

Е.специфант
-диспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Е.специфант Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеномен
диспозант
диспозат
-същност
(специфант(специфант(специфант- (специфантдиспозантдиспозатессубинтуит) феносубинтуит)
субинтуит)
субинтуит)

Е.специфант
-диспозитсубконтуит

Е.специфант
-ессубконтуит

Ик. ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

Е.диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

Ик. ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттуит
субконтуит
субконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически субексоингредиент (с първични ДИEИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [3]

Ик. ексоформа
(ексофоекстуит) (външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИЕП)

Ик. ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ик. ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

Ик. ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.фодиспозитсубконтиат
Е.фодиспо-

Е.есфосубко
нтиат

Е.фофеносуб
контиат

Е.фодиспозантсубконтиат

Е.фодиспозат
-субконтиат

зитсубконтиант

Е.есфосубко
нтиант

Е.фофеносуб
контиант

Е.фодиспозат
-субконтиант

Е.диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Е.фодиспозантсубконтиант

Е.фосъщност Е.феноформа
(фоессубекс- (фенофосутуит)
бекстуит)

Е.фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Е.диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Е.диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Е.есформа
(есфосубинтуит)

Е.фофеномен
(фофеносубинтуит)

Е.одиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Е.фодиспозитсубконтуит

Е.фодиспозант (фодиспозантсубинтуит)

Е.есфосубко
нтуит

Е.еофеносубконтуит

Е.фодиспозантсубконтуит

Е.фодиспозат
-субконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически субексоингредиент (с първични ДИEИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [4]

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Ик. ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИЕП)

Ик. ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ик. ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

Ик. ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.кодиспозит
-субконтиат

Е.коессубко
нтиат

Е.кофеносубконтиат

Е.кодиспозантсубконтиат

Е.кодиспозат
-субконтиат

Е.кодиспозит
-субконтиант

Е.коессубко
нтиант

Е.кофеносубконтиант

Е.кодиспозантсубконтиант

Е.кодиспозат
-субконтиант

Е.диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Е.ессъдържа
ние (ескосубекстуит)

Е.феносъдържание (фенокосубекстуит)

Е.диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Е.диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Е.кодиспози
т (кодиспозитсубинтуит)

Е.косъщност
(коессубинтуит)

Е.кофеномен
(кофеносубинтуит)

Е.кодиспозант (кодиспозантсубинтуит)

Е.кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Е.кодиспозит
-субконтуит

Е.коессубко
нтуит

Е.кофеносубконтуит

Е.кодиспозантсубконтуит

Е.кодиспозат
-субконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически субексоингредиент (с първични ДИEИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [5]

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ИЕП)

Ик. ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИЕП)

Ик. ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИЕП)

Ик. ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ик. ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

Ик. ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.специфитдиспозитсубконтиат

Е.специфитессубконтиат

Е.специфитфеносубконтиат

Е.специфитдиспозантсубконтиат

Е.специфитдиспозатсубконтиат

Е.специфитдиспозитсубконтиант

Е.специфитессубконтиант

Е.специфитфеносубконтиант

Е.специфитдиспозантсубконтиант

Е.специфитдиспозатсубконтиант

Е.диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Е.есспецифи
т (есспецифитсубекстуит)

Е.феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Е.диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Е.диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Е.специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Е.специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Е.специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Е.специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Е.специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Е.специфитдиспозитсубконтуит

Е.специфитессубконтуит

Е.специфитфеносубконтуит

Е.специфитдиспозантсубконтуит

Е.специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения за табл. 5 (за двете части). ДДИЕИ означава дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент(и). Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е пропуснато или означено с Ик. С Е. е
означена представката ексо. Всеки ДДИЕИ се отнася за определен икономически ексопредмет (ИЕП). Когато ИЕП е икономически обект, съответният
ДДИЕИ е обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(ОДДИЕИ), а когато е икономическа система, съответният ДДИЕИ е системен
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (СДДИЕИ). Кога-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то даден ИЕП е подикономически ексопредмет (част, в т.ч. и диалектически
икономически ексоингредиент) на друг ИЕП, даденият ИЕП е икономически
субексопредмет (ИСЕП), а съответстващите му ДДИЕИ са дерелевантни диалектически икономически субексоингредиенти (ДДИСЕИ). Когато ИСЕП е
икономически обект (икономически субобект, икономически подобект), съответният ДДИСЕИ е обектен дерелевантен диалектически икономически
субексоингредиент (ОДДИСЕИ), а когато е икономическа система (икономическа субситема, икономическа подосистема), съответният ДДИСЕИ е системен дерелевантен диалектически икономически субексоингредиент
(СДДИСЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДДИСЕИ, а другият за СДДИСЕИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 6
и 7 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [1]

Ик. ексоформа
Ексоформален
ИСЕП
(външно състояние
на ИЕП)

Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексофодиспозит
(външно състояние на
цялостната определеност на ИЕП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИЕП
Диспозитна форма

Ик. ексофосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИЕП)
Форма на същността
Форма на същностния ИСЕП
Същностна форма

Ик. ексофофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИЕП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИСЕП
Феноменна форма

Ик. ексодиспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИЕП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИСЕП
Формален диспозит

Ик. ексоесформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИЕП)
Същност на формата
Същност на формалния ИСЕП
Формална същност

Ик. ексофеноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИЕП)
Явление на формата
Явление на формалния ИСЕП
Формално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [2]

Ик. ексосъдържание
Ексосъдържателен
ИСЕП
(вътрешно състояние на ИЕП)

Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексокодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИЕП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на
диспозитния ИЕП
Диспозитно съдържание

Ик. ексокосъщност Ик. ексокофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИЕП)
леност на ИЕП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИСЕП
номенния ИСЕП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

Ик. ексодиспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИЕП)
Диспозит на
съдържанието
Диспозит на съдържателния ИСЕП
Съдържателен диспозит

Ик. ексоессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИЕП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИСЕП
Съдържателна същност
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Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексофеносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИЕП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИСЕП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [3]
Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)
Ик. ексоспецидиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИЕП)

Ик. ексоспецифит
Ексоспецифитен
ИЕП
(цялостно състояние на ИЕП)

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИЕП
Диспозитен специфит
Ик. ексодиспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИЕП)
Диспозит на
специфита
Диспозит на специфитния ИЕП
Специфитен диспозит

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексоспецисъщност
(цялостно състояние
на вътрешната
определеност на
Специфит
ИЕП)
на същността
Специфит на същностния ИСЕП
Същностен специфит

Ик. ексоспецифеномен
(цялостно състояние
на външната
определеност на
Специфит
ИЕП)
на явлението
Специфит на
феноменния ИСЕП
Феноменен специфит

Ик. ексоесспецифит

Ик. ексофеноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИЕП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИЕП
Специфитно явление

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИЕП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИЕП
Специфитна същност

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически ексосубингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икономически ексоспецидиспозит* (economic exospecidisposite),
икономическа ексоспецисъщност* (economic exospeciessence) и икономически ексоспецифеномен* (economic exospeciphenomenon) и обратните им
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексодиспоспецифит* (economic exodispospecifite), икономически ексоесспецифит* (economic exoesspecifite) и икономически ексофеноспецифит* (economic exophenospecifite);
(2) икономически ексокодиспозит* (economic exocodisposite), икономическа ексокосъщност* (economic exocoessence) и икономически ексокофеномен* (economic exocophenomenon) и обратните им икономическо ексодиспосъдържание* (economic exodispocontent), икономическо ексоессъдържание* (economic exoescontent) и икономическо ексофеносъдържание* (economic exophenocontent);
(3) икономически ексофодиспозит* (economic exofodisposite), икономическа ексофосъщност* (economic exofoessence) и икономически ексофофеномен* (economic exofophenomenon) и обратните им икономическа ексодиспоформа* (economic exodispoform), икономическа ексоесформа* (economic
exoesform) и икономическа ексофеноформа* (economic exophenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 1) [1]

Ик. ексосустат (ексосубссуперсконтиат)

Ексодиспозит (ексоесфеноконтуит) (цялостна
определеност на
ИЕП)

Ексосъщност (ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ексодиспозант (ексоесфеноконтиант)

Ексодиспозат (ексоесфеноконтиат)

Е.сустатдиспозитсубконтиат

Е.сустатессубконтиат

Е.сустатфеносубконтиат

Е.сустатдиспозантсубконтиат

Е.сустатдиспозатсубконтиат

Е.сустатдиспозитсубконтиант

Е.сустатессубконтиант

Е.сустатфеносубконтиант

Е.сустатдиспозантсубконтиант

Е.сустатдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Е.есссустат
(ессустатсубекстуит)

Е.феносустат
(феносустатсубекстуит)

Е.диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Е.диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Е.сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Е.сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Е.сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Е.сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Е.сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Е.сустатдиспозитсубконтуит

Е.сустатессубконтуит

Е.сустатфеносубконтуит

Е.сустатдиспозантсубконтуит

Е.сустатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 1) [2]

Ик. ексосустант
(ексосубссуперсконтиант)

Ексодиспозит (ексоесфеноконтуит) (цялостна
определеност на
ИЕП)

Ексосъщност (ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ексодиспозант (ексоесфеноконтиант)

Ексодиспозат (ексоесфеноконтиат)

Е.сустантдиспозитсубконтиат

Е.сустантессубконтиат

Е.сустантфеносубконтиат

Е.сустантдиспозантсубконтиат

Е.сустантдиспозатсубконтиат

Е.сустантдиспозитсубконтиант

Е.сустантессубконтиант

Е.сустантфеносубконтиант

Е.сустантдиспозантсубконтиант

Е.сустантдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустант (диспозитсустантсубекстуит)

Е.ессустант
(ессустантсубекстуит)

Е.феносустан
т (феносустантсубекстуит)

Е.диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Е.диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Е.сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Е.сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Е.сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Е.сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Е.сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Е.сустантдиспозитсубконтуит

Е.сустантессубконтуит

Е.сустантфеносубконтуит

Е.сустантдиспозантсубконтуит

Е.сустантдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 1) [3]

Ик. ексосуперстанта
(ексосуперсекстуит)
(външно
същество
или основание на
ИЕП)

Ексодиспозит (ексоесфеноконтуит) (цялостна
определеност на
ИЕП)

Ексосъщност (ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ексодиспозант (ексоесфеноконтиант)

Ексодиспозат (ексоесфеноконтиат)

Е.суперсдиспозитсубконтиат

Е.ессуперссубконтиат

Е.суперсфен
осубконтиат

Е.суперсдиспозантсубконтиат

Е.суперсдиспозатсубконтиат

Е.суперсдиспозитсубконтиант

Е.ессуперссубконтиант

Е.сперсфенос
убконтиант

Е.суперсдиспозантсубконтиант

Е.суперсдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Е.суперссъщ
ност (суперсессубекстуит)

Е.феносупер
станта (феносуперссубе
кстуит)

Е.диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Е.диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Е.суперсдис
позит (суперсдиспозитсубинтуит)

Е.ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Е.суперсфен
омен (суперсфеносубинтуит)

Е.суперсдисп
озант (суперсдиспозантсубинтуит)

Е.суперсдисп
озат (суперсдиспозатсубинтуит)

Е.суперсдиспозитсубконтуит

Е.ессуперссубконтуит

Е.суперсфен
осубконтуит

Е.суперсдиспозантсубконтуит

Е.суперсдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 1) [4]

Ик. ексосубстанция
(ексосубсинтуит)
(вътрешно
същество
или основание на
ИЕП)

Ексодиспозит (ексоесфеноконтуит) (цялостна
определеност на
ИЕП)

Ексосъщност (ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ексодиспозант (ексоесфеноконтиант)

Ексодиспозат (ексоесфеноконтиат)

Е.субсдиспозитсубконтиат

Е.субсессубк
онтиат

Е.субсфеносубконтиат

Е.субсдиспозантсубконтиат

Е.субсдиспозатсубконтиат

Е.субсдиспозитсубконтиант

Е.субсессубк
онтиант

Е.субсфеносубконтиант

Е.субсдиспозантсубконтиант

Е.субсдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Е.ессубсстан
ция (ессубссубекстуит)

Е.феносубстанция
(феносубссубекстуит)
Е.субсфено-

Е.диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Е.диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Е.субсдиспо- Е.субссъщмен (субсфезит
ност (субсес- носубинтуит)
(субсдиспосубинтуит)
зитЕ.субсфеносубинтуит)
Е.субсдиспо- Е.субсессубк субконтуит
онтуит
зитсубконтуит

Е.субсдиспоз
ант (субсдиспозантсубинтуит)

Е.субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Е.субсдиспозантсубконтуит

Е.субсдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 1) [5]

Ик. ексосустит (ексосубссуперсконтуит) (цялостно същество
или основание на
ИЕП)

Ексодиспозит (ексоесфеноконтуит) (цялостна
определеност на
ИЕП)

Ексосъщност (ексоесинтуит)
(вътрешна
определеност на
ИЕП)

Ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИЕП)

Ексодиспозант (ексоесфеноконтиант)

Ексодиспозат (ексоесфеноконтиат)

Е.суститдиспозитсубконтиат

Е.суститессубконтиат

Е.суститфеносубконтиат

Е.суститдиспозантсубконтиат

Е.суститдиспозатсубконтиат

Е.суститдиспозитсубконтиант

Е.суститессубконтиант

Е.суститфеносубконтиант

Е.суститдиспозантсубконтиант

Е.суститдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Е.ессустит
(ессуститсубекстуит)

Е.феносустит
(феносуститсубекстуит)

Е.диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Е.диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Е.суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Е.суститсъщност
(суститессубинтуит)

Е.суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Е.суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Е.суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Е.суститдиспозитсубконтуит

Е.суститессубконтуит

Е.суститфеносубконтуит

Е.суститдиспозантсубконтуит

Е.суститдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 2 – кратък формат) [1]

Ик. ексосуперстанта
Ексосуперстантен ИСЕП
(външно същество
или основание на
ИЕП)

Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексосуперсдиспозит
(външно същество
или основание на цялостната определеност на ИЕП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ИЕП
Диспозитна суперстанта

Ик. ексосуперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИЕП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИСЕП
Същностна суперстанта

Ик. ексосуперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИЕП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИСЕП
Феноменна суперстанта

Ик. ексодиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИЕП)
Диспозит на
суперстантата
Диспозит на
суперстантния ИСЕП
Суперстантен диспозит

Ик. ексоессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИЕП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИСЕП
Суперстантна същност

Ик. ексофеносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИЕП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИСЕП
Суперстантно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 2 – кратък формат) [2]
Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)

Ик. ексосубстанция
Ексосубстанциален ИСЕП
(вътрешно същество или основание
на ИЕП)

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексосубсдиспо- Ик. ексосубссъщност Ик. ексосубсфенозит
мен
(вътрешно същество
(вътрешно същество (вътрешно същество
или основание на цяили основание на
или основание на
лостната определевътрешната опредевъншната определеност на ИЕП)
леност на ИЕП)
ност на ИЕП)
Субстанция на диспо- Субстанция на същСубстанция на явзита
ността
лението
Субстанция на диспо- Субстанция на същСубстанция на фезитния ИЕП
ностния ИСЕП
номенния ИСЕП
Диспозитна субстанСъщностна субстанФеноменна субсция
ция
танция
Ик. ексодиспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИЕП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИСЕП
Субстанциален диспозит

Ик. ексоессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИЕП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИСЕП
Субстанциална същност
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Ик. ексофеносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИЕП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИСЕП
Субстанциално явление

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщностексоявление) (част 2 – кратък формат) [3]

Ик. ексосустит
Ексосуститен
ИЕП
(цялостно същество или основание
на ИЕП)

Ик. ексодиспозит
Ексодиспозитен
ИЕП
(цялостна определеност на ИЕП)

Ик. ексосъщност
Ексосъщностен
ИСЕП
(вътрешна определеност на ИЕП)

Ик. ексоявление
Ексофеноменен
ИСЕП
(външна определеност на ИЕП)

Ик. ексосустидиспозит
(цялостно същество
или основание на цялостната определеност на ИЕП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИЕП
Диспозитен сустит

Ик. ексосустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИЕП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИСЕП
Същностен сустит

Ик. ексосустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИЕП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИСЕП
Феноменен сустит

Ик. ексодиспосустит

Ик. ексоессустит

(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИЕП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИЕП
Суститен диспозит

(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИЕП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИЕП
Суститна същност

Ик. ексофеносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИЕП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИЕП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икономически ексосустидиспозит* (economic exosustidisposite), икономическа ексосустисъщност* (economic exosustiessence) и икономически
ексосустифеномен* (economic exosustiphenomenon) и обратните им икономически ексодиспосустит* (economic exodisposustite), икономически ексоес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустит* (economic exoessustite) и икономически ексофеносустит* (economic
exophenosustite);
(2) икономически ексосубсдиспозит* (economic exosubsdisposite), икономическа ексосубссъщност* (economic exosubsessence) и икономически
ексосубсфеномен* (economic exosubsphenomenon) и обратните им икономическа ексодиспосубстанция* (economic exodisposubstance), икономическа
ексоессубстанция* (economic exoessubstance) и икономическа феносубстанция* (economic exophenosubstance);
(3) икономически ексосуперсдиспозит* (economic exosupersdisposite),
икономическа ексосуперссъщност* (economic supersessence) и икономически ексосуперсфеномен* (economic exosupersphenomenon) и обратните им
икономическа ексодиспосуперстанта* (economic exodisposuperstant), икономическа ессуперстанта* (economic exoessuperstant) и икономическа ексофеносуперстанта* (economic exophenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта-ексоформа)
(част 1) [1]

Ик. ексосустат (ексосубссуперсконтиат)

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИЕП)

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.сустатспецифитсубконтиат

Е.сустаткосубконтиат

Е.сустатфосубконтиат

Е.сустатспецифантсубконтиат

Е.сустатспецифатсубконтиат

Е.сустатспецифитсубконтиант

Е.сустаткосубконтиант

Е.сустатфосубконтиант

Е.сустатспецифантсубконтиант

Е.сустатспецифатсубконтиант

Е.специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Е.косустат
(косустатсубекстуит)

Е.фосустат
(фосустатсубекстуит)

Е.специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Е.специфатсустат
(специфатсустатсубекстуит)
Е.сустат-

Е.сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Е.сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Е.сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Е.сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

специфат
(сустатспецифатсубинтуит)

Е.сустаткосубконтуит

Е.сустатфосубконтуит

Е.сустатспецифитсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [2]

Ик. ексосустант
(ексосубссуперсконтиант)

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИЕП)

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.сустантспецифитсубконтиат

Е.сустанткосубконтиат

Е.сустантфосубконтиат

Е.сустантспецифантсубконтиат

Е.сустантспецифатсубконтиат

Е.сустантспецифитсубконтиант

Е.сустанткосубконтиант

Е.сустантфосубконтиант

Е.сустантспецифантсубконтиант

Е.сустантспецифатсубконтиант

Е.специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Е.косустант
(косустантсубекстуит)

Е.фосустант
(фосустантсубекстуит)

Е.специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Е.специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Е.сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Е.сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Е.сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Е.сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Е.сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Е.сустантспецифитсубконтуит

Е.сустанткосубконтуит

Е.сустантфосубконтуит

Е.сустантспецифантсубконтуит

Е.сустантспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта
и ексосъдържание -ексоформа) (част 1) [3]

Ик. ексосуперстанта
(ексосуперсекстуит)
(външно
същество
или основание на
ИЕП)

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИЕП)

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.суперсспецифитсубконтиат

Е.косуперссубконтиат

Е.суперсфосубконтиат

Е.суперсспецифантсубконтиат

Е.суперсспецифатсубконтиат

Е.суперсспецифитсубконтиант

Е.косуперссубконтиант

Е.суперсфосубконтиант

Е.суперсспецифантсубконтиант

Е.суперсспецифатсубконтиант

Е.специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Е.суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Е.фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Е.специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Е.специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Е.суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Е.косуперстанта (косуперссубинтуит)

Е.суперсформа (суперсфосубинтуит)

Е.суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Е.суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Е.суперсспецифитсубконтуит

Е.косуперссубконтуит

Е.суперсфосубконтуит

Е.суперсспецифантсубконтуит

Е.суперсспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание ексоформа) (част 1) [4]

Ик. ексосубстанция
(ексосубсинтуит)
(вътрешно
същество
или основание на
ИЕП)

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИЕП)

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Е.субсспецифитсубконтиат

Ик. ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.субкоссуб- Е.субсфосубк
контиат
онтиат

Е.субсспецифантсубконтиат

Е.субсспеци
фатсубконтиат

Е.субсспецифитсубконтиант

Е.субскосуб- Е.субсфосубк
контиант
онтиант

Е.субсспецифантсубконтиант

Е.субсспецифатсубконтиант

Е.специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Е.косубсстан
ция (косубссубекстуит)

Е.фосубстанция (фосубссубекстуит)

Е.специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Е.специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Е.субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Е.субссъдържание (субскосубинтуит)

Е.субсформа
(субсфосубинтуит)

Е.субсспеци
фант (субсдиспозантсубинтуит)

Е.субсспеци
фат (субсспецифатсубинтуит)

Е.субсспецифитсубконтуит

Е.субскосубконтуит

Е.субсфосубконтуит

Е.субсспецифантсубконтуит

Е.субсспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икономически
субексоингредиент (с първични ДИЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание -ексоформа) (част 1) [5]

Ик. ексосустит (ексосубссуперсконтуит) (цялостно същество
или основание на
ИЕП)

Ик. ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИЕП)

Ик. ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИЕП)

Ик. ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

Ик. ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.суститспецифитсубконтиат

Е.суститкосубконтиат

Е.суститфосубконтиат

Е.суститспецифантсубконтиат

Е.суститспецифатсубконтиат

Е.суститспецифитсубконтиант

Е.суститкосубконтиант

Е.суститфосубконтиант

Е.суститспецифантсубконтиант

Е.суститспецифатсубконтиант

Е.специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Е.косустит
(косуститсубекстуит)

Е.фосустит
(фосуститсубекстуит)

Е.специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Е.специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Е.суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Е.суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Е.суститформа (сустит-фосубинтуит)

Е.суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Е.суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Е.суститспецифитсубконтуит

Е.суститкосубконтуит

Е.суститфосубконтуит

Е.суститспецифантсубконтуит

Е.суститспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 2
– кратък формат) [1]
Ик. ексоспецифит
Ексоспецифитен
ИЕП
(цялостно състояние
на ИЕП)

Ик. ексосуперстанта
Ексосуперстантен
ИСЕП
(външно същество
или основание на
ИЕП)

Ик. ексосуперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИЕП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИЕП
Специфитна суперстанта

Ик. ексосъдържание
Ексосъдържателен
ИСЕП
(вътрешно състояние
на ИЕП)
Ик. ексосуперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИЕП)
Суперстанта на
съдържанието
Суперстанта на
съдържателния
Съдържателна
ИСЕП
суперстанта

Ик. ексоспецисуИк. ексокосуперсперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИЕП)
ИЕП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИСЕП
перстантния ИСЕП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание
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Ик. ексоформа
Ексоформален
ИСЕП
(външно състояние
на ИЕП)
Ик. ексосуперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИЕП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИСЕП
Формална суперстанта
Ик. ексофосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИЕП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИСЕП
Суперстантна форма
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 2
– кратък формат) [2]
Ик. ексоспецифит

Ик. ексосубстанция
Ексосубстанциален
ИСЕП
(вътрешно същество
или основание на
ИЕП)

Ексоспецифитен
ИЕП
(цялостно състояние
на ИЕП)

Ик. ексосъдържание
Ексосъдържателен
ИСЕП
(вътрешно състояние
на ИЕП)

Ик. ексосубсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИЕП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИЕП
Специфитна субстанция

Ик. ексосубссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИЕП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИСЕП
Съдържателна субстанция

Ик. ексосубсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИЕП)

Ик. ексоспецисубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИЕП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИСЕП
Субстанциален специфит

Ик. ексокосубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИЕП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИСЕП
Субстанциално
съдържание

Ик. ексофосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИЕП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИСЕП
Субстанциална форма
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Ик. ексоформа
Ексоформален
ИСЕП
(външно състояние
на ИЕП)

Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИСЕП
Формална субстанция
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File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент (с първични ДИЕИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 2
– кратък формат) [3]
Ик. ексоспецифит
Ексоспецифитен
ИЕП
(цялостно състояние
на ИЕП)
Ик. ексосустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИЕП)
Сустит на специфита

Ик. ексосустит
Ексосуститен ИЕП
(цялостно същество
или основание на
ИЕП)

Сустит на специфитния ИЕП
Специфитен сустит

Ик. ексосъдържание
Ексосъдържателен
ИСЕП
(вътрешно състояние
на ИЕП)
Ик. ексосустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИЕП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИСЕП
Съдържателен сустит

Ик. ексоспецисусИк. ексокосустит
тит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИЕП)
ние на ИЕП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИЕП
титния ИЕП
Суститен специфит
Суститно съдържание

Ик. ексоформа
Ексоформален
ИСЕП
(външно състояние
на ИЕП)
Ик. ексосустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИЕП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ИСЕП
Формален сустит

Ик. ексофосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИЕП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИЕП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субексоингредиент с
основните им характеристики. Те са:

148

615

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икономически ексосустиспецифит* (economic exosustispecifite), икономическо ексосустисъдържание* (economic exosusticontent) и икономическа ексосустиформа* (economic exosustiform) и обратните им икономически
ексоспецисустит* (economic exospecisustite), икономически ексокосустит*
(economic exocosustite) и икономически ексофосустит* (economic
exofosustite);
(2) икономически ексосубспецифит* (economic exosubsspecifite), икономическо ексосубссъдържание* (economic exosubscontent) и икономическа
ексосубсформа* (economic exosubsform) и обратните им икономическа ексоспецисубстанция* (economic exospecisubstance), икономическа ексокосубстанция* (economic exocosubstance) и икономическа ексофосубстанция*
(economic exofosubstance);
(3) икономически ексосуперсспецифит* (economic exosupersspecifite),
икономическо ексосуперссъдържание* (economic exosuperscontent) и икономическа ексосуперсформа* (economic exosupersform) и обратните им икономическа ексоспецисуперстанта* (economic exospecisuperstant), икономическа ексокосуперстанта* (economic exocosuperstant) и икономическа ексофосуперстанта* (economic exofosuperstant).

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
групов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
151

618

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
начален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
независим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
общ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical economic subexoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical economic ingredient), дерелевантен икономически
диингредиент, (*) – диалектически икономически ингредиент (ДИИ), който е
единият от двойка дерелевантни диалектически икономически ингредиенти на
икономическия предмет, наречени градивни диалектически икономически
ингредиенти (вж. диалектически икономически ингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически икономически ингредиенти. Дерелевантният диалектически икономически ингредиент (ДДИИ) е ДИИ, който е
подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИИ
без посредничеството на трети ДИИ. Двойката от дерелевантни диалектически
икономически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икономическия предмет и
са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икономическия предмет се определя като дерелевантен икономически институит, дерелевантната външна страна – като
дерелевантен икономически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икономически
конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (internal derelevant dialectical
economic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икономическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (external derelevant dialectical economic
ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икономическия предмет. Чрез
дерелевантната външна страна икономическият предмет въздейства (оказва
икономическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икономически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то
представлява дерелевантно диалектическо икономическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИИ на икономическия
предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната
вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ
развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна
страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна
(както и на икономическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икономическият предмет преминава към друг икономически хомеостазис.
Когато икономическият предмет е икономически обект, тогава ДДИИ е
обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
derelevant dialectical economic ingredient) с разновидности обектен вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object internal
derelevant dialectical economic ingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object external derelevant dialectical
economic ingredient). Когато икономическият предмет е икономическа система, тогава ДДИИ е системен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system derelevant dialectical economic ingredient) с разновидности
системен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
external derelevant dialectical economic ingredient). Разграничават се още (1) дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент [с разновидности
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномика), (2) дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент (ДИРИ) [с разновидности обектен дерелевантен
диалектически икореномически ингредиент* (object derelevant dialectical
ecorenomic ingredient) и системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (system derelevant dialectical ecorenomic ingredient)] (тук
икореномиката е икономика или икотехномика) и (3) дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ДИУРИ) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) и системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system derelevant dialectical ecounirenomic ingredient)] (тук икореномиката е икономика и икотехномика).
Значима разновидност на ДДИИ е дерелевантният диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ) (вж. и ексоикономика) [с разновидности
обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object derelevant dialectical economic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system derelevant dialectical
economic exoingredient)] [когато той е ДДИИ на икономически ексопредмет,
т.е. е ДДИИ с явно изразена (с операционализирана) икономическа структура]. Икономическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на
изразяване) на икономическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икономическата практика и го прави по-формализуем и помоделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; представлява икономически предмет с явно изразена (до определена
степен на подробност) икономическа структура (в т.ч. и като последователност от икономически признаци, икономически характеристики и икономически въздействия, разглеждани като операции).
Разграничават се още (1) дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (ДДИТЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (вж. ексоикотехномика), (2) дерелевантен диалектически
икореномически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical ecorenomic
exoingredient) (ДДИРЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecorenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е ексоикономика или ексоикотехномика) и (3)
дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (internal
derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (ДДИУРЕИ) [с разновидности
обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system
derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е
ексоикономика и ексоикотехномика).
Когато определен ДДИИ на даден икономически предмет от своя страна
се разглежда също като икономически предмет [т.е. като икономически субпредмет* (economic subthing)] със свои ДДИИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икономически субингредиенти* (derelevant dialectical economic subingredients) (ДДИСИ) (те са ДДИИ на икономическия субпредмет) (напр. съдържание на икономическата същност, форма на икономическата същност, съдържание на икономическото явление, форма на икономическото явление, същност на икономическото съдържание, явление на икономическото съдържание, същност на икономическата форма, явление на икономическата форма и т.н.). Разновидности на ДДИСИ са обектният дерелевантен диалектически икономически субингредиент* (object derelevant dialectical economic subingredient) и системният дерелевантен диалектически икономически субингредиент* (system derelevant dialectical economic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икономически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни
диалектически икономически ингредиенти (вж. табл. 1.1). Някои разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент са посочени в
табл. 1.2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент
Клетъчен ДДИИ
Основен ДДИИ

Съвместим ДДИИ

Цялостен
ДДИИ

Дукоален
ДДИИ

Дукоплетен ДДИИ

Изходен
ДДИИ

Изходен
вътрешен
ДДИИ

Изходен
външен
ДДИИ

Изходен
цялостен
ДДИИ

Изходен
дукоален
ДДИИ

Изходен
дукоплетен
ДДИИ

Единен
ДДИИ

Единен
вътрешен
ДДИИ

Единен
външен
ДДИИ

Единен
цялостен
ДДИИ

Единен
дукоален
ДДИИ

Единен
дукоплетен
ДДИИ

Мултисеален
ДДИИ

Градивен ДДИИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИИ

Мултисеален
външен
ДДИИ

Мултисеален цялостен ДДИИ

Мултисеален дукоален ДДИИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИИ

Мултисеплетен
ДДИИ

Отделен ДДИИ
Съставен ДДИИ

Самостоен ДДИИ

Дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(ДДИИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИИ

Мултисеплетен
външен
ДДИИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИИ

Вътрешен
ДДИИ

Външен
ДДИИ

Пояснения за табл 1.1. ДДИИ означава дерелевантен диалектически икономически ингредиент(и). Всеки ДДИИ се отнася за определен икономически предмет (ИП). Когато ИП е икономически обект, съответният ДДИИ е обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ОДДИИ), а когато е
икономическа система, съответният ДДИИ е системен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (СДДИИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОДДИИ, а другият за СДДИИ. От своя страна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта –
един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДДИИ (вж. точка 2.9 на настоящата
статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент [1]
Клетъчни ДДИИ
Основни ДДИИ
Самостойни
ДДИИ

1

2

3

Съвместими ДДИИ

Градивни ДДИИ
Цялостни
ДДИИ

Дукоални
ДДИИ

Дукоплетни ДДИИ

Ик. диспозант

Ик. диспозат (ик.
диспозификат)

Вътрешни
ДДИИ

Външни
ДДИИ

изх

Ик. същност (вътрешна определеност на
ИП; източник на явлението)

Ик. явление
(външна определеност
на ИП; начин
на изразяване на същността)

Ик. диспозит
(цялостна
определеност на ИП,
която има
йерархичен
характер)

изх

Ик. съдържание (вътрешно състояние на
ИП; източник на формата)

Ик. форма
(външно състояние на
ИП; начин на
съществуване на съдържанието)

Ик. специфит (цялостно състояние на ИП,
което има
устойчив характер)

Ик. специфант

Ик. специфат (ик.
спецификат)

изх

Ик. субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИП;
източник на
суперстантата)

Ик. суперстанта (външно същество или основание на
ИП; начин на
реализиране
на субстанцията)

Ик. сустит
(цялостно
същество
или основание на ИП,
което има
динамичен
характер)

Ик. сустант

Ик. сустат
(ик. сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент [2]
Клетъчни ДДИИ
Основни ДДИИ
Самостойни
ДДИИ

Градивни ДДИИ
Цялостни
ДДИИ

Вътрешни
ДДИИ

Външни
ДДИИ

Ик. същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИП; източник на проявлението)

Ик. проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИП; начин на
изявяване на
битието)

мпл

Ик. есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИП; съвкупностен източник на
проявлението)

Ик. феноИк. есфеноформат
формататат
(съвкупнос(съвкупносттно външно
но цялостно
битие на
битие на ИП;
ИП; съвкупкоето има
ностен начин
йерархична
на изявяване
устойчивост)
на битието)

едн

Ик. есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИП; единен
източник на
проявлението)

мал

1
2

Съвместими ДДИИ

Ик. феноформатит
(единно
външно битие на ИП;
единен начин на изявяване на
битието)
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Ик. есфеноформит (цялостно битие на ИП;
което има
йерархична
устойчивост)

Ик. есфеноформататит
(единно цялостно битие на ИП;
което има
йерархична
устойчивост)
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Дукоални
ДДИИ

Дукоплетни ДДИИ

Ик. диспецифант

Ик. диспецификант

Ик. есфеноформант

Ик. есфеноформат

Ик. диспецифат

Ик. диспецификат

Ик. есфеноформатант

Ик. есфеноформатат

Ик. диспецифит

Ик. дспецифитит

Ик. есфеноформатинт

Ик. есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент [3]
Клетъчни ДДИИ
Основни ДДИИ
Самостойни
ДДИИ

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИИ

Градивни ДДИИ
Цялостни
ДДИИ

Дукоални
ДДИИ

Дукоплетни ДДИИ

Ик. специсустант

Ик. специсустификант

Ик. сустрант

Ик. сустрат

Ик. специсустат

Ик. специсустификат

Ик. сустратант

Ик. сустратат

Ик. специсустит

Ик. специсустифитит

Ик. сустратинт

Ик. сустратит

Вътрешни
ДДИИ

Външни
ДДИИ

Ик. субстрат (вътрешна основа на ИП;
източник на
суперстрата)

Ик. суперстрат (супформа)
(външна основа на ИП;
начин на
осъществяване на субстрата)

Ик. сустрит
(цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИП; съвкупностен източник на
суперстрата)

Ик. суперстратат (съвкупностна
външна основа на ИП;
съвкупностен начин на
осъществяване на субстрата)

Ик. сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИП; единен
източник на
суперстратита)

Ик. суперстратит
(единна
външна основа на ИП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

Ик. сустрататит (единна цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент [4]
Клетъчни ДДИИ
Основни ДДИИ
Самостойни
ДДИИ

мал

1
3

мпл

едн

Съвместими ДДИИ

Градивни ДДИИ
Цялостни
ДДИИ

Вътрешни
ДДИИ

Външни
ДДИИ

Ик. смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИП; източник супсенса)

Ик. супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИП; начин
на постигане
на смисъла)

Ик. сусенсит
(цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИП; съвкупностен
източник
супсенса)

Ик. супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на ИП;
съвкупностен начин на
постигане на
смисъла)

Ик. сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИП; единен
източник
супсенса)

Ик. супсенсит (единно
външно
предназначение на ИП;
единен начин на постигане на
смисъла)

Ик. сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)
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Дукоални
ДДИИ

Дукоплетни ДДИИ

Ик. дисустант

Ик. дисустификант

Ик. сусенсант

Ик. сусенсат

Ик. дисустат

Ик. дисустификат

Ик. сусенстант

Ик. сусенстат

Ик. дисустит

Ик. дисустифитит

Ик. сусенстинт

Ик. сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икономически ингредиент [5]
Клетъчни ДДИИ
Основни ДДИИ
Самостойни
ДДИИ

Градивни ДДИИ
Вътрешни
ДДИИ

мал

1
2
3

мпл

Цялостни
ДДИИ

Външни
ДДИИ

Ик. дадеИк. реалитит
Ик. естество ност (външ(цялостна
(природа)
на реалност
реалност на
(вътрешна на ИП; начин
ИП; която
реалност на на валидизиима йерарИП; източране или утхична динаник на дадевърждаване
мична усността)
на естествотойчивост)
то)
Ик. фактиИк. натури- тат (съвкуптат (съвкупностна
ностна вът- външна реалност на
решна реалност на ИП; ИП; съвкупсъвкупностен начин
ностен изна валидизиточник на
ране или утдадеността)
върждаване
на естеството)

едн

Съвместими ДДИИ

Ик. натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИП; единен
източник на
дадеността)

Ик. фактитит (единна
външна реалност на
ИП; единен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на естеството)
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Ик. реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

Ик. реалититатит (единна цялостна
реалност на
ИП; която
има йерархична динамична устойчивост)
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Дукоални
ДДИИ

Дукоплетни ДДИИ

Ик. тристрант

Ик. тристратификант

Ик. реалитант

Ик. реалитат

Ик. тристрат

Ик. тристратификат

Ик. реалититант

Ик. реалититат

Ик. тристрит

Ик. тристратифитит

Ик. реалититинт

Ик. реалититит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДДИИ означава дерелевантен диалектически икономически ингредиент(и), изх – изходен ДДИИ, мал – мултисеален ДДИИ, мпл –
мултисеплетен ДДИИ, едн – единен ДДИИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над
тях на същата колона (които са отделни или единни РДИИ и имат посочените
номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията,
намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икономически, което е означено с Ик. Всеки ДДИИ се отнася за определен икономически предмет (ИП). Когато ИП е икономически обект, съответният ДДИИ
е обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ОДДИИ), а
когато е икономическа система, съответният ДДИИ е системен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент (СДДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИИ, а другият за СДДИИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Множеството от дерелевантни диалектически икономически ингредиенти
е съставено от дерелевантни диалектически икономически клетки, всяка
една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен ДДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят
градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният ДДИИ). Всички те са клетъчни ДДИИ и са разновидности на клетъчния ДДИИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и
самостойните ДДИИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните ДДИИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните ДДИИ.

1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Вътрешният и външният ДДИИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (constructive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object constructive
derelevant dialectical economic ingredient) и системен градивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system constructive derelevant
dialectical economic ingredient)], така че вътрешният ДДИИ е вътрешен градивен ДДИИ, а външният ДДИИ е външен градивен ДДИИ. Вътрешни и външ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни градивни ДДИИ съответно са икономическата същност и икономическото
явление, икономическото съдържание и икономическата форма, икономическата субстанция и икономическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДДИИ в своята дерелевантна диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (entire
derelevant dialectical economic ingredient), който е и самият икономически
предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в
т.ч. обектен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
entire derelevant dialectical economic ingredient)]. Градивният и цялостният
ДДИИ са разновидности на основния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system basic derelevant dialectical economic ingredient)], така че градивният ДДИИ е градивен основен ДДИИ, а цялостният ДДИИ е цялостен основен ДДИИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДДИИ е дукоалният дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (ducoal derelevant dialectical
economic ingredient) (двузначен ДДИИ; ДДИИ с две значения) [в т.ч. обектен
дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system ducoal derelevant
dialectical economic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен
ДДИИ, така че дукоалният ДДИИ е или вътрешен ДДИИ, или външен ДДИИ.
Вътрешният и външният ДДИИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от ДДИИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) (двуелементен ДДИИ) [в т.ч. обектен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object ducoplete derelevant dialectical
economic ingredient) и системен дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system ducoplete derelevant dialectical economic
ingredient)]. Дукоалният и дукоплетния ДДИИ са разновидности на съвместимия дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compatible
derelevant dialectical economic ingredient) (съвместим на основния ДДИИ) [в
т.ч. обектен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (object compatible derelevant dialectical economic ingredient) и системен
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compatible derelevant dialectical economic ingredient)], така че дукоалният
ДДИИ е дукоален съвместим ДДИИ, а дукоплетният ДДИИ е дукоплетен
съвместим ДДИИ.
Основният и съвместимият ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object cellular
derelevant dialectical economic ingredient) и системен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system cellular derelevant dialectical economic ingredient)], така че основният ДДИИ е основен клетъчен
ДДИИ, а съвместимият ДДИИ е съвместим клетъчен ДДИИ. Клетъчните
ДДИИ от даден самостоен вид образуват някаква дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна
дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object derelevant dialectical economic cell) и системна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system derelevant dialectical economic cell)] в множеството от дерелевантен диалектически икономически ингредиенти; затова посоченото
множество е семейство от дерелевантни диалектически икономически клетки.
Който и да е дерелевантен диалектически икономически ингредиент е винаги
клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа
клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Основният и дукоалният ДДИИ са разновидности на унитарния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (unitary derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен ДДИИ) [в т.ч.
обектен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
unitary derelevant dialectical economic ingredient)], така че основният ДДИИ е
основен унитарен ДДИИ, а дукоалният ДДИИ е дукоален унитарен ДДИИ.
От своя страна унитарният ДДИИ и дукоплетният ДДИИ са разновидности на
клетъчния ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Цялостният и съвместимият ДДИИ са разновидности на масивния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (massive derelevant
dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни ДДИИ)
[в т.ч. обектен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
massive derelevant dialectical economic ingredient)], така че цялостният ДДИИ е
цялостетн масивен ДДИИ, а съвместимият ДДИИ е съвместим масивен
ДДИИ. От своя страна масивният ДДИИ и градивният ДДИИ са разновидности на клетъчния ДДИИ.
Градивният и съвместимият ДДИИ са разновидности на частния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (particular derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен
ДДИИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system particular derelevant dialectical economic ingredient)], така че градивният
ДДИИ е градивен частен ДДИИ, а съвместимият ДДИИ е съвместим частен
ДДИИ. От своя страна частният ДДИИ и цялостният ДДИИ са разновидности
на клетъчния ДДИИ.
Основният и дукоплетният ДДИИ са разновидности на уникоалния дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (unicoal derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни ДДИИ) [в
т.ч. обектен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
unicoal derelevant dialectical economic ingredient)], така че основният ДДИИ е
основен уникоален ДДИИ, а дукоплетният ДДИИ е дукомплетен уникоален
ДДИИ. От своя страна уникоалният ДДИИ и дукоалният ДДИИ са разновидности на клетъчния ДДИИ.

2. Разновидности на самостойния дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Разновидности на самостойния ДДИИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният ДДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях
(към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,

176

643

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинираният, разединеният и унисеалният ДДИИ). Всички те са самостойни ДДИИ и са разновидности на самостойния ДДИИ.
2.1. Изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(initial derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial derelevant
dialectical economic ingredient) и системен изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial derelevant dialectical economic
ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДДИИ и служи за извеждането на останалите ДДИИ на същото
това равнище. Разновидности на изходния ДДИИ са: (1) изходният вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial internal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен
ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) изходният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial external derelevant dialectical
economic ingredient) и системен изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial external derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и външен ДДИИ), (3)
изходният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object initial entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system initial entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
изходен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4) изходният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoal derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial ducoal derelevant dialectical
economic ingredient) и системен изходен дукоален дерелевантен диалекти177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически ингредиент* (system initial ducoal derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5)
изходният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system initial ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е изходен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (initial derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object initial derelevant dialectical economic cell) и системна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system initial derelevant dialectical economic cell)].
Изходният вътрешен ДДИИ и изходният външен ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (initial constructive derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object initial constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system initial constructive derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и градивен ДДИИ), наречен още първичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (primary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен първичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object primary
derelevant dialectical economic ingredient) и системен първичен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system primary derelevant dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният ДДИИ и градивният
ДДИИ формират понятието за първичен ДДИИ (всички останали ДДИИ, освен
първичните ДДИИ, са вторични ДДИИ). Затова пък изходният ДДИИ или
градивният ДДИИ формират понятието за начален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (inceptive derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен начален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object inceptive derelevant dialectical economic ingredient) и
системен начален първичен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system inceptive derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен началните ДДИИ, са обобщени ДДИИ). Разно178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на началния ДДИИ са разновидностите на отделния ДДИИ и тези на
градивния ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен ДДИИ
Градивен ДДИИ
Дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ДДИИ)

Основен ДДИИ

Дукоплетен
ДДИИ

Изходен градивен
ДДИИ =
= първичен ДДИИ

Изходен масивен ДДИИ

Комбиниран градивен ДДИИ

Комбиниран масивен ДДИИ =
= обобщен ДДИИ

Мултисеален
ДДИИ

Единен
ДДИИ

Изходен
ДДИИ

Външен
ДДИИ

Цялостен Дукоален
ДДИИ
ДДИИ

Мултисеплетен
ДДИИ

Отделен ДДИИ
Съставен ДДИИ

Изходен
ДДИИ
Комбиниран ДДИИ

Съвместим ДДИИ

Градивен ДДИИ
Вътрешен
ДДИИ

Самостоен ДДИИ

Масивен ДДИИ

Пояснения 2. Изходният масивен ДДИИ, комбинираният градивен ДДИИ и
комбиниранит масивен (обобщеният) ДДИИ образуват вторичните ДДИИ.
Изходният масивен ДДИИ, комбинираният градивен ДДИИ и изходният градивен (първичнияг) ДДИИ образуват началните ДДИИ. (Вж. поясненията
към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходният градивен ДДИИ и изходният цялостен ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (initial basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и основен ДДИИ). Изходният дукоален
ДДИИ и изходният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие
за изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial compatible derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial compatible derelevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system initial compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и съвместим ДДИИ). Изходният основен ДДИИ и изходният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (initial cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial cellular derelevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system initial cellular derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е изходен ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа
икономическа клетка.
Изходният основен ДДИИ и изходният дукоален ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (initial unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object initial unitary derelevant dialectical economic
ingredient) и системен изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial unitary derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и унитарен ДДИИ). Изходният
цялостен ДДИИ и изходният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за изходен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (initial massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial massive derelevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е изходен ДДИИ и масивен ДДИИ). Изходният градивен ДДИИ и
изходният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial
particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
initial particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
initial particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ и частен ДДИИ). Изходният основен ДДИИ и изходният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (initial unicoal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен изходен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИИ
и уникоален ДДИИ).
2.2. Единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Единният дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(united derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united derelevant
dialectical economic ingredient) и системен единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united derelevant dialectical economic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване
е формиран от изходни ДДИИ или от други единни ДДИИ, но е неделим и не
може да бъде разложен обратно от формиралите го ДДИИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united internal derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен диалек182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ингредиент* (system united internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и вътрешен ДДИИ),
(2) единният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object united external derelevant dialectical economic ingredient) и системен
единен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system united external derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е единен ДДИИ и външен ДДИИ), (3) единният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united entire derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united entire derelevant dialectical
economic ingredient) и системен единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united entire derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4)
единният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object united ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
единен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) единният дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (united ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object united ducoplete economic
ingredient) и системен единен дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system united ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (united derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна
единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object united
derelevant dialectical economic cell) и системна единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system united derelevant dialectical economic
cell)].
Единният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (whole derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object whole derelevant dialectical economic ingredient) и системен холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
whole derelevant dialectical economic ingredient)]. Тоест единният ДДИИ и цялостният ДДИИ формират понятието за холистичен ДДИИ (всички останали ДДИИ, освен холистичните ДДИИ, са нехолистични ДДИИ). Затова пък
единният ДДИИ или цялостният ДДИИ формират понятието за съединен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (joint derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object joint derelevant dialectical economic ingredient) и системен съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system joint derelevant dialectical economic ingredient)]
(всички останали ДДИИ, освен съединените ДДИИ, са разделени ДДИИ). Разновидности на съединения ДДИИ са разновидностите на единния ДДИИ и тези на цялостния ДДИИ.
Единният вътрешен ДДИИ и единният външен ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (united constructive derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object united constructive derelevant dialectical
economic ingredient) и системен единен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и градивен ДДИИ).
От своя страна единният градивен ДДИИ и единният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен основен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system united basic derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и основен ДДИИ). Единният дукоален ДДИИ и единният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (united compatible derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен единен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object united compatible derelevant dialectical economic ingredient)
и системен единен съвместим дерелевантен диалектически икономически
184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (system united compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и съвместим ДДИИ). Единният основен
ДДИИ и единният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие
за единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object united cellular derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system united cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е единен ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната дерелевантна диалектическа икономическа
клетка.
Единният основен ДДИИ и единният дукоален ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (united unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object united unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system united unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и унитарен ДДИИ). Единният цялостен ДДИИ и единният съвместим ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за единен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united massive derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен единен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object united massive derelevant dialectical economic ingredient) и
системен единен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е единен ДДИИ и масивен ДДИИ). Единният градивен ДДИИ и
единният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (united
particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united
particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен частен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен
ДДИИ и частен ДДИИ). Единният основен ДДИИ и единният дукомплетен
ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален дереле185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икономически ингредиент* (united unicoal derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object united unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system united unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИИ и уникоален ДДИИ).
2.3. Отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният ДДИИ и единният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(separate derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate
derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system separate derelevant dialectical economic ingredient)], така че изходният ДДИИ е изходен отделен ДДИИ,
а единният ДДИИ е единен отделен ДДИИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate internal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate internal derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е отделен ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) отделният външен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate external
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate external derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен външен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate
external derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИИ и външен ДДИИ), (3) отделният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate entire derelevant dialectical
economic ingredient) и системен отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate entire derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object separate ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system separate ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate
ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
separate ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
отделен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (separate derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object separate derelevant dialectical economic
cell) и системна отделна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system separate derelevant dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен ДДИИ и отделният външен ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (separate constructive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна отделният градивен ДДИИ и отделният цялостен
ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate basic derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object separate basic derelevant
dialectical economic ingredient) и системен отделен основен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system separate basic derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и основен
ДДИИ). Отделният дукоален ДДИИ и отделният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим дерелевантен диалек187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ингредиент* (separate compatible derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate compatible derelevant
dialectical economic ingredient) и системен отделен съвместим дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system separate compatible
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и
съвместим ДДИИ). Отделният основен ДДИИ и отделният съвместим ДДИИ
са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (separate cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object separate cellular derelevant
dialectical economic ingredient) и системен отделен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system separate cellular derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и клетъчен
ДДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната
дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Отделният основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (prerequisited derelevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object prerequisited derelevant dialectical economic ingredient) и
системен предпоставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system prerequisited derelevant dialectical economic ingredient)] (табл.
3). Тоест отделният ДДИИ и основният ДДИИ формират понятието за
предпоставен ДДИИ (всички останали ДДИИ, освен предпоставените ДДИИ,
са изведени ДДИИ). Затова пък отделният ДДИИ или основният ДДИИ
формират понятието за независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (independent derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object independent derelevant dialectical economic ingredient) и системен независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system independent derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали
ДДИИ, освен независимите ДДИИ, са зависими ДДИИ). Разновидности на независимия ДДИИ са разновидностите на отделния ДДИИ и тези на основния
ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент

Изходен
ДДИИ

Отделен съвместим
ДДИИ

Съставен основен ДДИИ

Съставен
съвместим ДДИИ =
= зависим ДДИИ

Мултисеален
ДДИИ

Единен
ДДИИ

Отделен основен ДДИИ =
= предпоставен ДДИИ

Мултисеплетен
ДДИИ

Отделен ДДИИ
Съставен ДДИИ

Самостоен ДДИИ

Дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(ДДИИ)

Клетъчен ДДИИ
Основен ДДИИ
Съвместим ДДИИ
Градивен ДДИИ
ДукоплеЦялостен
Дукоален
Вътретен
Външен
ДДИИ
ДДИИ
шен
ДДИИ
ДДИИ
ДДИИ

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДДИИ, съставният основен ДДИИ
и съставният съвместим (зависимият) ДДИИ образуват изведените ДДИИ.
Отделният съвместим ДДИИ, съставният основен ДДИИ и отделният основен
(предпоставеният) ДДИИ образуват независимите ДДИИ. (Вж. поясненията
към табл. 1)
Отделният основен ДДИИ и отделният дукоален ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (separate unitary derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object separate unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate unitary derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и унитарен ДДИИ). От-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делният цялостен ДДИИ и отделният съвместим ДДИИ са разновидности на
по-общото понятие за отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate massive derelevant dialectical economic
ingredient) и системен отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и масивен ДДИИ). Отделният градивен ДДИИ и отделният съвместим ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (separate particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate particular derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИИ и частен ДДИИ). Отделният основен ДДИИ и отделният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (separate unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object separate unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и
системен отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system separate unicoal derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е отделен ДДИИ и уникоален ДДИИ).

2.4. Мултисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseal derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
derelevant dialectical economic ingredient)] е многозначен ДДИИ (ДДИИ с много
значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен ДДИИ;
той е общо понятие за всички или за част от всички отделни ДДИИ. Негови
разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal internal derelevant dialectical eco190
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal internal derelevant
dialectical economic ingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal internal
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ
и вътрешен ДДИИ), (2) мултисеалният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal external derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseal external derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и
външен ДДИИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseal entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal entire derelevant dialectical
economic ingredient) и системен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и цялостен
ДДИИ), (4) мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и дукоален
ДДИИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ
и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseal derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseal derelevant dialectical economic cell)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и системна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system multiseal derelevant dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (general derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен всеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object general derelevant dialectical economic ingredient) и системен всеобщ
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system general
derelevant dialectical economic ingredient)]. Тоест мултисеалният ДДИИ и дукоалният ДДИИ формират понятието за всеобщ ДДИИ (всички останали
ДДИИ, освен всеобщите ДДИИ, са невсеобщи ДДИИ). Затова пък мултисеалният ДДИИ или дукоалният ДДИИ формират понятието за общ дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (common derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен общ дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object common derelevant dialectical economic ingredient) и системен общ дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system common derelevant dialectical economic ingredient)] (всички
останали ДДИИ, освен общите ДДИИ, са еднозначни ДДИИ). Разновидности
на общия ДДИИ са разновидностите на мултисеалния ДДИИ и тези на дукоалния ДДИИ.
Мултисеалният вътрешен ДДИИ и мултисеалният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseal constructive derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна мултисеалният градивен ДДИИ и мултисеалният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal basic derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal basic derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и основен ДДИИ). Мултисе-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алният дукоален ДДИИ и мултисеалният дукоплетен ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal compatible derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseal compatible
derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДДИИ и съвместим ДДИИ). Мултисеалният основен ДДИИ и
мултисеалният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal cellular derelevant dialectical economic ingredient)
и системен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната дерелевантна
диалектическа икономическа клетка.
Мултисеалният основен ДДИИ и мултисеалният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseal unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unitary
derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален унитарен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИИ и унитарен ДДИИ). Мултисеалният цялостен ДДИИ и мултисеалният
съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object multiseal massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален ДДИИ и масивен ДДИИ). Мултисеалният градивен
ДДИИ и мултисеалният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото по-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (multiseal particular derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal particular derelevant dialectical economic
ingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system multiseal particular derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИИ и частен ДДИИ).
Мултисеалният основен ДДИИ и мултисеалният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseal unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unicoal
derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИИ и уникоален ДДИИ).

2.5. Мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеплетният дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object multiseplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete derelevant dialectical economic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни ДДИИ. Негови
разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete internal derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete internal
derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) мултисеплетният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete external
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------multiseplete external derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete external derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и външен ДДИИ), (3) мултисеплетният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete entire derelevant dialectical economic ingredient) и
системен мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete entire derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4)
мултисеплетният дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoal derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) мултисеплетният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete ducoplete derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoplete
economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseplete
derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseplete derelevant
dialectical economic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseplete derelevant dialectical economic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още групов дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (group derelevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен групов дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object group derelevant dialectical economic ingredient) и системен групов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system group
derelevant dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният
ДДИИ и дукоплетният ДДИИ формират понятието за групов ДДИИ (всички
останали ДДИИ, освен груповите ДДИИ, са негрупови ДДИИ). Затова пък
мултисеплетният ДДИИ или дукоплетният ДДИИ формират понятието за
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(totalitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object totalitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system totalitary
derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен съвкупностните ДДИИ, са единични ДДИИ). Разновидности на съвкупностния
ДДИИ са разновидностите на мултисеплетния ДДИИ и тези на дукоплетния
ДДИИ.
Мултисеплетният вътрешен ДДИИ и мултисеплетният външен ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete constructive
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя
страна мултисеплетният градивен ДДИИ и мултисеплетният цялостен ДДИИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete
basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИИ и основен ДДИИ). Мултисеплетният дукоален ДДИИ и
мултисеплетният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete compatible derelevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseplete compatible derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete compatible
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
ДДИИ и съвместим ДДИИ). Мултисеплетният основен ДДИИ и мултисеплетният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete cellular derelevant dialectical economic ingredient)
и системен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и клетъчен ДДИИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната
дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен ДДИИ и мултисеплетният дукоален ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete
unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИИ и унитарен ДДИИ). Мултисеплетният цялостен ДДИИ и
мултисеплетният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete massive derelevant dialectical economic
ingredient) и системен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и масивен
ДДИИ). Мултисеплетният градивен ДДИИ и мултисеплетният съвместим
ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete particular derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДДИИ и частен ДДИИ). Мултисеплетният основен ДДИИ и мултисеплетният дукомплетен ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИИ и уникоален ДДИИ).
2.6. Съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният ДДИИ и мултисеплетният ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за съставен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (compound derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object compound derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound derelevant dialectical economic ingredient)], така че мултисеалният ДДИИ
е мултисеален съставен ДДИИ, а мултисеплетният ДДИИ е мултисеплетен
съставен ДДИИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound internal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound
internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
compound internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
съставен ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) съставният външен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (compound external derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен външен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object compound external derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound external
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и
външен ДДИИ), (3) съставният цялостен дерелевантен диалектически ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиент* (compound entire derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object compound entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и цялостен ДДИИ),
(4) съставният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object compound ducoal derelevant dialectical economic ingredient)
и системен съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system compound ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и
системен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката
(1) – (5) образува някаква съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (compound derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна
съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object compound derelevant dialectical economic cell) и системна съставна дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (system compound derelevant dialectical
economic cell)].
Съставният вътрешен ДДИИ и съставният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound constructive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound constructive
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и
градивен ДДИИ). От своя страна съставният градивен ДДИИ и съставният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound basic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound
basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен основен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound
basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен
ДДИИ и основен ДДИИ). Съставният дукоален ДДИИ и съставният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound compatible derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
compound compatible derelevant dialectical economic ingredient) и системен
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound compatible derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е съставен ДДИИ и съвместим ДДИИ). Съставният основен
ДДИИ и съставният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие
за съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object compound cellular derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound cellular derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват съставната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (dependent derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object dependent derelevant dialectical economic ingredient) и системен зависим
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system dependent
derelevant dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният ДДИИ и
съвместимият ДДИИ формират понятието за зависим ДДИИ (всички останали ДДИИ, освен зависимите ДДИИ, са независими ДДИИ). Затова пък съставният ДДИИ или съвместимият ДДИИ формират понятието за изведен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (deduced derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object deduced derelevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) и системен изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system deduced derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен изведените ДДИИ, са предпоставени
ДДИИ). Разновидности на изведения ДДИИ са разновидностите на съставния
ДДИИ и тези на съвместимия ДДИИ.
Съставният основен ДДИИ и съставният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound unitary derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object compound unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и унитарен ДДИИ).
Съставният цялостен ДДИИ и съставният съвместим ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен масивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound massive derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object compound massive derelevant dialectical
economic ingredient) и системен съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и масивен ДДИИ).
Съставният градивен ДДИИ и съставният съвместим ДДИИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен частен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и частен
ДДИИ). Съставният основен ДДИИ и съставният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (compound unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object compound unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound unicoal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИИ и
уникоален ДДИИ).

2.7. Самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният ДДИИ и съставният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued
derelevant dialectical economic ingredient)], така че отделният ДДИИ е отделен
самостоен ДДИИ, а съставният ДДИИ е съставен самостоен ДДИИ. Негови
разновидности са: (1) самостойният вътрешен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-valued internal derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued internal derelevant dialectical
economic ingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued internal derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и вътрешен
ДДИИ), (2) самостойният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued external derelevant dialectical economic
ingredient) и системен самостоен външен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system self-valued external derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и външен ДДИИ), (3)
самостойният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued entire derelevant dialectical economic ingredient)
и системен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4) самостойният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (object self-valued ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и
системен самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) самостойният
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (selfvalued ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и
системен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued ducoplete derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-valued derelevant dialectical economic cell) [в т.ч.
обектна самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(object self-valued derelevant dialectical economic cell) и системна самостойна
дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-valued
derelevant dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен ДДИИ и самостойният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued constructive derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfvalued constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоен ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна самостойният градивен
ДДИИ и самостойният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (self-valued basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued basic derelevant dialectical economic ingredient)
и системен самостоен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued basic derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е самостоен ДДИИ и основен ДДИИ). Самостойният дукоален
ДДИИ и самостойният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (self-valued compatible derelevant dialectical economic ingredient)
203

670

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[в т.ч. обектен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued compatible derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued compatible derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и съвместим
ДДИИ). Самостойният основен ДДИИ и самостойният съвместим ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (self-valued cellular derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued cellular
derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен клетъчен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued
cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Който и да е дерелевантен диалектически икономически ингредиент е винаги
самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа
клетка.
Самостойният основен ДДИИ и самостойният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИИ и унитарен ДДИИ). Самостойният цялостен ДДИИ и самостойният
съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued
massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system self-valued massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостойен ДДИИ и масивен ДДИИ). Самостойният градивен ДДИИ
и самостойният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингреди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (self-valued particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued particular derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и частен ДДИИ). Самостойният
основен ДДИИ и самостойният дукомплетен ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object self-valued unicoal derelevant dialectical
economic ingredient) и системен самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued unicoal derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИИ и уникоален
ДДИИ).
2.8. Самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният и мултисеалният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като е едноелементен самостоен ДДИИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent derelevant
dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent derelevant
dialectical economic ingredient)], така че отделния ДДИИ е отделен самостоятелен ДДИИ, а мултисеалният ДДИИ е мултисеален самостоятелен
ДДИИ. От своя страна самостоятелният ДДИИ и мултисеплетният ДДИИ са
разновидности на самостойния ДДИИ. Разновидности на самостоятелния
ДДИИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent internal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent internal
derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) самостоятелният външен де-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-dependent external derelevant dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent external derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и външен ДДИИ), (3) самостоятелният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent entire derelevant dialectical economic
ingredient) и системен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и цялостен
ДДИИ), (4) самостоятелният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoal derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent ducoal derelevant
dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent
ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) самостоятелният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-dependent ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system self-dependent ducoplete derelevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-dependent derelevant dialectical economic
cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-dependent derelevant dialectical economic cell) и
системна самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system self-dependent derelevant dialectical economic cell)].
Самостоятелният вътрешен ДДИИ и самостоятелният външен ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелеван206
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent constructive
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя
страна самостоятелният градивен ДДИИ и самостоятелният цялостен ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system self-dependent basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и основен ДДИИ). Самостоятелният дукоален
ДДИИ и самостоятелният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent compatible derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent compatible
derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
self-dependent compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и съвместим ДДИИ). Самостоятелният основен
ДДИИ и самостоятелният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent cellular derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent cellular derelevant
dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent
cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват самостоятелната дерелевантна диалектическа икономическа
клетка.

207

674

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Самостоятелният основен ДДИИ и самостоятелният дукоален ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unitary
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent unitary derelevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ДДИИ и унитарен ДДИИ). Самостоятелният
цялостен ДДИИ и самостоятелният съвместим ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за самостоятелен масивен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДДИИ и масивен ДДИИ). Самостоятелният градивен ДДИИ и
самостоятелният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и
частен ДДИИ). Самостоятелният основен ДДИИ и самостоятелният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system self-dependent unicoal derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИИ и уникоален
ДДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Самостоятелният унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още единичен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (single derelevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен единичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object single derelevant dialectical economic ingredient) и системен
единичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
single derelevant dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният ДДИИ и унитарният ДДИИ формират понятието за единичен ДДИИ
(всички останали ДДИИ, освен единичните ДДИИ, са съвкупностни ДДИИ).
Затова пък самостоятелният ДДИИ или унитарният ДДИИ формират понятието за негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (non-group derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object nongroup derelevant dialectical economic ingredient) и системен негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system non-group derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен негруповите ДДИИ, са групови ДДИИ). Разновидности на негруповия ДДИИ са разновидностите на самостоятелния ДДИИ и тези на унитарния ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен ДДИИ
Дукоплетен
ДДИИ

Унитарен ДДИИ
Дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ДДИИ)

Основен ДДИИ

Съвместим ДДИИ

Градивен ДДИИ

Единен
ДДИИ

Изходен
ДДИИ

Външен
ДДИИ

Дукоплетен
ДДИИ

Самостоятелен унитарен ДДИИ =
= единичен ДДИИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДДИИ

Мултисеплетен унитарен ДДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИИ =
групов
ДДИИ

Мултисеален
ДДИИ
Мулти-сеплетен
ДДИИ

Отделен ДДИИ
Съставен ДДИИ

Самостоятелен ДДИИ
ДДИИ

Мултисеплетен

Самостоен ДДИИ

Вътрешен
ДДИИ

Цялостен Дукоален
ДДИИ
ДДИИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДДИИ, мултисеплетният
унитарен ДДИИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДДИИ образуват
съвкупностните ДДИИ. Самостоятелният дукоплетен ДДИИ, мултисеплетният унитарен ДДИИ и самостоятелният унитарен (единичният) ДДИИ образуват негруповите ДДИИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Единният и съставният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(combined derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от изходни и външни ДДИИ) [в т.ч. обектен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined derelevant dialectical
economic ingredient) и системен комбиниран дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system combined derelevant dialectical economic
ingredient)], така че единният ДДИИ е единен комбиниран ДДИИ, а съставният ДДИИ е съставен комбиниран ДДИИ. От своя страна комбинираният
ДДИИ и изходния ДДИИ са разновидности на самостойния ДДИИ. Разновидности на комбинирания ДДИИ са: (1) комбинираният вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined internal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
combined internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system combined internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) комбинираният външен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined external
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined
external derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined external derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДДИИ и външен ДДИИ), (3) комбинираният цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined entire derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран цялос-

211

678

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) комбинираният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
combined ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (combined derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object
combined derelevant dialectical economic cell) и системна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system combined derelevant
dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен ДДИИ и комбинираният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (combined constructive derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран
градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е комбиниран ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна комбинираният градивен ДДИИ и комбинираният цялостен ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object combined basic derelevant dialectical eco212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) и системен комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined basic derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИИ и основен ДДИИ).
Комбинираният дукоален ДДИИ и комбинираният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (combined compatible derelevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined compatible derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДДИИ и съвместим ДДИИ). Комбинираният основен ДДИИ и
комбинираният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object combined cellular derelevant dialectical economic ingredient)
и системен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИИ и клетъчен ДДИИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната дерелевантна
диалектическа икономическа клетка.
Комбинираният основен ДДИИ и комбинираният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (combined unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined unitary
derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран унитарен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined
unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДДИИ и унитарен ДДИИ). Комбинираният цялостен ДДИИ и комбинираният
съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (combined
massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object
combined massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(system combined massive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИИ и масивен ДДИИ). Комбинираният градивен
ДДИИ и комбинираният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (combined particular derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined particular derelevant dialectical economic
ingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system combined particular derelevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИИ и частен ДДИИ).
Комбинираният основен ДДИИ и комбинираният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (combined unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined unicoal
derelevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined
unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДДИИ и уникоален ДДИИ).
Комбинираният масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (generalized derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object generalized derelevant dialectical economic ingredient) и системен
обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
generalized derelevant dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният ДДИИ и масивният ДДИИ формират понятието за обобщен ДДИИ
(всички останали ДДИИ, освен обобщените ДДИИ, са начални ДДИИ). Затова
пък комбинираният ДДИИ или масивният ДДИИ формират понятието за
вторичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (secondary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен вторичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object secondary
derelevant dialectical economic ingredient) и системен вторичен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system secondary derelevant dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен вторичният
ДДИИ, са първични ДДИИ). Разновидности на вторичния ДДИИ са разновидностите на комбинирания ДДИИ и тези на масивния ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато комбинираният ДДИИ обхваща всички известни изходни ДДИИ,
тогава той е пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (full combined derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
пълен обектен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (full object combined derelevant dialectical economic ingredient) и
пълен системен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (full system combined derelevant dialectical economic ingredient)]
(вж. икономически конституит и фиг. 1 към икономически конститит), а когато комбинираният ДДИИ обхваща част от всички известни изходни
ДДИИ, тогава той е частичен комбиниран дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (partial combined derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (partial object combined derelevant dialectical economic ingredient) и частичен системен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (partial system combined derelevant
dialectical economic ingredient)] (вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности
на комбинирания ДДИИ.

2.10. Разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният и съставният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа единен
ДДИИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited derelevant dialectical economic ingredient) и
системен разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited derelevant dialectical economic ingredient)], така че изходният ДДИИ е изходен разединен ДДИИ, а съсъставния ДДИИ е съставен
разединен ДДИИ. От своя страна разединеният ДДИИ и единният ДДИИ са
разновидности на самостойния ДДИИ. Разновидности на разединения ДДИИ
са: (1) разединеният вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (disunited internal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited internal derelevant dialectical economic ingredient)
и системен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited internal derelevant dialectical economic in-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) разединеният външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(disunited external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object disunited external derelevant dialectical economic ingredient) и системен
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited external derelevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИИ и външен ДДИИ), (3) разединеният цялостен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited entire
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited
entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4) разединеният дукоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (disunited ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited ducoal derelevant
dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system disunited ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) разединеният дукоплетен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (disunited ducoplete derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоплетен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system disunited ducoplete
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и
дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (disunited derelevant dialectical
economic cell) [в т.ч. обектна разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object disunited derelevant dialectical economic cell) и системна разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(system disunited derelevant dialectical economic cell)].
Разединеният вътрешен ДДИИ и разединеният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited constructive derelevant dia-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited constructive
derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited
constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна разединеният градивен ДДИИ и
разединеният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(disunited basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object disunited basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system disunited basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е разединен ДДИИ и основен ДДИИ). Разединеният дукоален ДДИИ и разединеният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(disunited compatible derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited compatible derelevant dialectical economic ingredient) и
системен разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и съвместим ДДИИ). Разединеният основен ДДИИ и разединеният съвместим ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited cellular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object disunited cellular derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited cellular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и клетъчен ДДИИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват разединената дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен ДДИИ и разединеният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited unitary derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited unitary derelevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic ingredient) и системен разединен унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system disunited unitary derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и унитарен ДДИИ). Разединеният цялостен ДДИИ и разединеният съвместим ДДИИ
са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (disunited massive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited massive
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИИ и
масивен ДДИИ). Разединеният градивен ДДИИ и разединеният съвместим
ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited particular
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited particular derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен частен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited
particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
ДДИИ и частен ДДИИ). Разединеният основен ДДИИ и разединеният дукомплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited unicoal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited
unicoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited unicoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
разединен ДДИИ и уникоален ДДИИ).
Разединеният частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (disjoint derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object disjoint derelevant dialectical economic ingredient) и системен разделен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system disjoint
derelevant dialectical economic ingredient)]. Тоест разединеният ДДИИ и частният ДДИИ формират понятието за разделен ДДИИ (всички останали ДДИИ,
освен разделените ДДИИ, са съединени ДДИИ). Затова пък разединеният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДДИИ или частният ДДИИ формират понятието за нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (unwhole derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object unwhole derelevant dialectical
economic ingredient) и системен нехолистичен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system unwhole derelevant dialectical economic
ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен нехолистичните ДДИИ, са холистични ДДИИ). Разновидности на нехолистичния ДДИИ са разновидностите
на разединения ДДИИ и тези на частния ДДИИ.

2.11. Унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният и мултисеплетният ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal derelevant dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа
еднозначни самостойни ДДИИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal derelevant dialectical
economic ingredient) и системен унисеален дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (system uniseal derelevant dialectical economic ingredient)], така че отделният ДДИИ е отделен унисеален ДДИИ, а мултисеплетният ДДИИ е мултисеплетен унисеален ДДИИ. От своя страна унисеалният ДДИИ и мултисеалният ДДИИ са разновидности на самостойностия
ДДИИ. Разновидности на унисеалния ДДИИ са: (1) унисеалният вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal internal
derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен
дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal internal derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal internal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и вътрешен ДДИИ), (2) унисеалният външен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal external derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal external derelevant
dialectical economic ingredient) и системен унисеален външен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal external derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и външен
ДДИИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен диалектически икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент* (uniseal entire derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal entire derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal entire derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и цялостен ДДИИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(object uniseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(system uniseal ducoal derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е унисеален ДДИИ и дукоален ДДИИ), (5) унисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal ducoplete derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИИ и дукоплетен ДДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal
derelevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (object uniseal derelevant dialectical
economic cell) и системна унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system uniseal derelevant dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен ДДИИ и унисеалният външен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal constructive derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal constructive derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal constructive derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален
ДДИИ и градивен ДДИИ). От своя страна унисеалният градивен ДДИИ и унисеалният цялостен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal basic derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеа220
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal basic derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal basic derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИИ и основен ДДИИ). Унисеалният дукоален ДДИИ и унисеалният дукоплетен ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal compatible derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal compatible derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент* (system uniseal compatible derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и съвместим ДДИИ). Унисеалният
основен ДДИИ и унисеалният съвместим ДДИИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален клетъчен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal cellular derelevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически
икономически ингредиент* (object uniseal cellular derelevant dialectical
economic ingredient) и системен унисеален клетъчен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal cellular derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и клетъчен
ДДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
унисеалната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен ДДИИ и унисеалният дукоален ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unitary derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unitary derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален унитарен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal unitary derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и унитарен
ДДИИ). Унисеалният цялостен ДДИИ и унисеалният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal massive derelevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal massive derelevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален масивен дерелевантен ди221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икономически ингредиент* (system uniseal massive derelevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и масивен
ДДИИ). Унисеалният градивен ДДИИ и унисеалният съвместим ДДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal particular derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal particular derelevant
dialectical economic ingredient) и системен унисеален частен дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal particular derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и частен ДДИИ). Унисеалният основен ДДИИ и унисеалният дукомплетен ДДИИ са
разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal unicoal derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unicoal derelevant
dialectical economic ingredient) и системен унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal unicoal
derelevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИИ и
уникоален ДДИИ).
Унисеалният уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (one-valued derelevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object one-valued derelevant dialectical economic ingredient) и системен
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (system one-valued derelevant dialectical economic ingredient)]. Тоест унисеалният
ДДИИ и уникоалният ДДИИ формират понятието за еднозначен ДДИИ
(всички останали ДДИИ, освен еднозначните ДДИИ, са общи ДДИИ). Затова
пък унисеалният ДДИИ или уникоалният ДДИИ формират понятието за
невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (nongeneral derelevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент* (object non-general
derelevant dialectical economic ingredient) и системен невсеобщ дерелевантен
диалектически икономически ингредиент* (system non-general derelevant
dialectical economic ingredient)] (всички останали ДДИИ, освен невсеобщите
ДДИИ, са всеобщи ДДИИ). Разновидности на невсеобщия ДДИИ са разновидностите на унисеалния ДДИИ и тези на уникоалния ДДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 5, 6 и 7 (в по две части) са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент, като са използвани
изходните диалектически понятия за икономическа същност и икономическо
явление, икономическо съдържание и икономическа форма, икономическа субстанция и икономическа суперстанта. Вторите части на таблиците са кратки
формати на първите им части.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [1]

Ик. специфат (кофоконтиат)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Специфатдиспозитсубконтиат

Специфатессубконтиат

Специфатфеносубконтиат

Специфатдиспозантсубконтиат

Специфатдиспозатсубконтиат

Специфатдиспозитсубконтиант

Специфатессубконтиант

Специфатфеносубконтиант

Специфатдиспозантсубконтиант

Специфатдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)

Есспецифат
(есспецифатсубекстуит)

Феноспецифат (феноспецифатсубекстуит)

Диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)

Диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)

Специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)

Специфатсъщност
(специфатессубинтуит)

Специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)

Специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)

Специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)

Специфатдиспозитсубконтуит

Специфатессубконтуит

Специфатфеносубконтуит

Специфатдиспозантсубконтуит

Специфатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [2]

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Специфантдиспозитсубконтиат

Специфантессубконтиат

Специфантфеносубконтиат

Специфантдиспозантсубконтиат

Специфантдиспозатсубконтиат

Специфантдиспозитсубконтиант

Специфантессубконтиант

Специфантфеносубконтиант

Специфантдиспозантсубконтиант

Специфантдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Есспецифант
(есспецифантсубекстуит)

Феноспецифант (феноспецифантсубекстуит)

Диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

Диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Специфантдиспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Специфантсъщност
(специфантессубинтуит)

Специфантфеномен
(специфантфеносубинтуит)

Специфантдиспозант
(специфантдиспозантсубинтуит)

Специфантдиспозат
(специфантдиспозатсубинтуит)

Специфантдиспозитсубконтуит

Специфантессубконтуит

Специфантфеносубконтуит

Специфантдиспозантсубконтуит

Специфантдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [3]

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно
състояние
на ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Фодиспозитсубконтиат

Есфосубконтиат

Фофеносубконтиат

Фодиспозантсубконтиат

Фодиспозатсубконтиат

Фодиспозитсубконтиант

Есфосубконтиант

Фофеносубконтиант

Фодиспозантсубконтиант

Фодиспозатсубконтиант

Диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Фосъщност
(фоессубекстуит)

Феноформа
(фенофосубекстуит)

Диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Есформа
(есфосубинтуит)

Фофеномен
(фофеносубинтуит)

Фодиспозант
(фодиспозантсубинтуит)

Фодиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Фодиспозитсубконтуит

Есфосубконтуит

Фофеносубконтуит

Фодиспозантсубконтуит

Фодиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [4]

Ик. съдържание (коинтуит)
(вътрешно
състояние
на ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Кодиспозитсубконтиат

Коессубконт
иат

Кофеносубконтиат

Кодиспозантсубконтиат

Кодиспозатсубконтиат

Кодиспозитсубконтиант

Коессубконтиант

Кофеносубконтиант

Кодиспозантсубконтиант

Кодиспозатсубконтиант

Диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Ессъдържание (ескосубекстуит)

Феносъдържание (фенокосубекстуит)

Диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Кодиспозит
(кодиспозитсубинтуит)

Косъщност
(коессубинтуит)

Кофеномен
(кофеносубинтуит)

Кодиспозант
(кодиспозантсубинтуит)

Кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Кодиспозитсубконтуит

Коессубконтуит

Кофеносубконтуит

Кодиспозантсубконтуит

Кодиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [5]

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Специфитдиспозитсубконтиат

Специфитессубконтиат

Специфитфеносубконтиат

Специфитдиспозантсубконтиат

Специфитдиспозатсубконтиат

Специфитдиспозитсубконтиант

Специфитессубконтиант

Специфитфеносубконтиант

Специфитдиспозантсубконтиант

Специфитдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Есспецифит
(есспецифитсубекстуит)

Феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Специфитдиспозитсубконтуит

Специфитессубконтуит

Специфитфеносубконтуит

Специфитдиспозантсубконтуит

Специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения за табл. 5 (за двете части). ДДИИ означава дерелевантен диалектически икономически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е пропуснато или е означено с Ик. Всеки ДДИИ
се отнася за определен икономически предмет (ИП). Когато ИП е икономически обект, съответният ДДИИ е обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ОДДИИ), а когато е икономическа система, съответният
ДДИИ е системен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(СДДИИ). Когато даден ИП е подикономически предмет (част, в т.ч. и диалектически икономически ингредиент) на друг ИП, даденият ИП е икономически субпредмет (ИСП), а съответстващите му ДДИИ са дерелевантен диалектически икономически субингредиенти (ДДИСИ). Когато ИСП е иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обект (икономически субобект, икономически подобект), съответният
ДДИСИ е обектен дерелевантен диалектически икономически субингредиент (ОДДИСИ), а когато е икономическа система (икономическа субситема,
икономическа подосистема), съответният ДДИСИ е системен дерелевантен
диалектически икономически субингредиент (СДДИСИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОДДИСИ, а другият за СДДИСИ.
Тези пояснения се отнасят и за табл. 6 и 7 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икономически субингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление)
(част 2 – кратък формат) [1]

Ик. форма
Формален ИСП
(външно състояние
на ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИП
Диспозитна форма

Ик. фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИП)
Форма на същността
Форма на същностния ИСП
Същностна форма

Ик. фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИСП
Феноменна форма

Ик. диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИСП
Формален диспозит

Ик. есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИП)
Същност на формата
Същност на формалния ИСП
Формална същност

Ик. феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИП)
Явление на формата
Явление на формалния ИСП
Формално явление
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(част 2 – кратък формат) [2]

Ик. съдържание
Съдържателен
ИСП
(вътрешно състояние на ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИП
Диспозитно съдържание

Ик. косъщност
Ик. кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИП)
леност на ИП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИСП
номенния ИСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

Ик. диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИСП
Съдържателен диспозит

Ик. ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИСП
Съдържателна същност
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Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИСП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление)
(част 2 – кратък формат) [3]

Ик. специфит
Специфитен ИП
(цялостно състояние на ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИП)
Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИП
Диспозитен специфит

Ик. специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ИП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИСП
Същностен специфит

Ик. специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИП)
Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИСП
Феноменен специфит

Ик. диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИП
Специфитен диспозит

Ик. есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИП
Специфитна същност

Ик. феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИП
Специфитно явление

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икономически специдиспозит* (economic specidisposite), икономическа специсъщност* (economic speciessence) и икономически специфеномен* (economic speciphenomenon) и обратните им икономически диспоспецифит* (economic dispospecifite), икономически есспецифит* (economic
esspecifite) и икономически феноспецифит* (economic phenospecifite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икономически кодиспозит* (economic codisposite), икономическа
косъщност* (economic coessence) и икономически кофеномен* (economic
cophenomenon) и обратните им икономическо диспосъдържание* (economic
dispocontent), икономическо ессъдържание* (economic escontent) и икономическо феносъдържание* (economic phenocontent);
(3) икономически фодиспозит* (economic fodisposite), икономическа
фосъщност* (economic foessence) и икономически фофеномен* (economic
fophenomenon) и обратните им икономическа диспоформа* (economic dispoform), икономическа есформа* (economic esform) и икономическа феноформа* (economic phenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1) [1]

Ик. сустат
(субссуперсконтиат)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Сустатдиспозитсубконтиат

Сустатессубконтиат

Сустатфеносубконтиат

Сустатдиспозантсубконтиат

Сустатдиспозатсубконтиат

Сустатдиспозитсубконтиант

Сустатессубконтиант

Сустатфеносубконтиант

Сустатдиспозантсубконтиант

Сустатдиспозатсубконтиант

Диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Есссустат
(ессустатсубекстуит)

Феносустат
(феносустатсубекстуит)

Диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Сустатдиспозитсубконтуит

Сустатессубконтуит

Сустатфеносубконтуит

Сустатдиспозантсубконтуит

Сустатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1) [2]
Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Сустантдиспозитсубконтиат

Сустантессубконтиат

Сустантфеносубконтиат

Сустантдиспозантсубконтиат

Сустантдиспозатсубконтиат

Сустантдиспозитсубконтиант

Сустантессубконтиант

Сустантфеносубконтиант

Сустантдиспозантсубконтиант

Сустантдиспозатсубконтиант

Диспозитсустант
(дисИк. сустант
позит(субссуперсустантсконтиант)
субекстуит)

Ессустант
(ессустантсубекстуит)

Феносустант
(феносустантсубекстуит)

Диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Сустантдиспозитсубконтуит

Сустантессубконтуит

Сустантфеносубконтуит

Сустантдиспозантсубконтуит

Сустантдиспозатсубконтуит
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Ик. суперстанта
(суперсекстуит) (външно същество или основание на
ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Суперсдиспозитсубконтиат

Ессуперссубконтиат

Суперсфеносубконтиат

Суперсдиспозантсубконтиат

Суперсдиспозатсубконтиат

Суперсдиспозитсубконтиант

Ессуперссубконтиант

Суперсфеносубконтиант

Суперсдиспозантсубконтиант

Суперсдиспозатсубконтиант

Диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Суперссъщност (суперсессубекстуит)

Феносуперстанта (феносуперссубекстуит)

Диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Суперсдиспозит (суперсдиспозитсубинтуит)

Ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Суперсфеномен (суперсфеносубинтуит)

Суперсдиспозант (суперсдиспозантсубинтуит)

Суперсдиспозат (суперсдиспозатсубинтуит)

Суперсдиспозитсубконтуит

Ессуперссубконтуит

Суперсфеносубконтуит

Суперсдиспозантсубконтуит

Суперсдиспозатсубконтуит
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Ик. субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Субсдиспозитсубконтиат

Субсессубконтиат

Субсфеносубконтиат

Субсдиспозантсубконтиат

Субсдиспозатсубконтиат

Субсдиспозитсубконтиант

Субсессубконтиант

Субсфеносубконтиант

Субсдиспозантсубконтиант

Субсдиспозатсубконтиант

Диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Ессубсстанция (ессубссубекстуит)

Феносубстанция (феносубссубекстуит)

Диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсдиспозитсубинтуит)

Субссъщност (субсессубинтуит)

Субсфеномен (субсфеносубинтуит)

Субсдиспозант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Субсдиспозитсубконтуит

Субсессубконтуит

Субсфеносубконтуит

Субсдиспозантсубконтуит

Субсдиспозатсубконтуит
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Ик. сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на ИП)

Ик. диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на ИП)

Ик. същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ИП)

Ик. явление
(феноекстуит) (външна
определеност
на ИП)

Ик. диспозант (есфеноконтиант)

Ик. диспозат
(есфеноконтиат)

Суститдиспозитсубконтиат

Суститессубконтиат

Суститфеносубконтиат

Суститдиспозантсубконтиат

Суститдиспозатсубконтиат

Суститдиспозитсубконтиант

Суститессубконтиант

Суститфеносубконтиант

Суститдиспозантсубконтиант

Суститдиспозатсубконтиант

Диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Ессустит
(ессуститсубекстуит)

Феносустит
(феносуститсубекстуит)

Диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Суститсъщност
(суститессубинтуит)

Суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Суститдиспозитсубконтуит

Суститессубконтуит

Суститфеносубконтуит

Суститдиспозантсубконтуит

Суститдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 2 –
кратък формат) [1]

Ик. суперстанта
Суперстантен
ИСП
(външно същество
или основание на
ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ИП
Диспозитна суперстанта

Ик. суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИСП
Същностна суперстанта

Ик. суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИСП
Феноменна суперстанта

Ик. диспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИСП
Суперстантен диспозит

Ессуперстанта

Ик. феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИСП
Суперстантно явление

(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИСП
Суперстантна същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 2 –
кратък формат) [2]

Ик. субстанция
Субстанциален
ИСП
(вътрешно същество или основание на
ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИП
Диспозитна субстанция

Ик. субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИСП
Същностна субстанция

Ик. субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИСП
Феноменна субстанция

Ик. диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИСП
Субстанциален
диспозит

Ик. ессубстанция

Ик. феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИСП
Субстанциално явление

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИСП
Субстанциална същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 2 –
кратък формат) [3]

Ик. сустит
Суститен ИП
(цялостно същество
или основание на
ИП)

Ик. диспозит
Диспозитен ИП
(цялостна определеност на ИП)

Ик. същност
Същностен ИСП
(вътрешна определеност на ИП)

Ик. явление
Феноменен ИСП
(външна определеност на ИП)

Ик. сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИП
Диспозитен сустит

Ик. сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИСП
Същностен сустит

Ик. сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИСП
Феноменен сустит

Ик. диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИП
Суститен диспозит

Ик. ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИП
Суститна същност

Ик. феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния диалектически икономически субингредиент с основните
им характеристики. Те са:
1) икономически сустидиспозит* (economic sustidisposite), икономическа сустисъщност* (economic sustiessence) и икономически сустифеномен*
(economic sustiphenomenon) и обратните им икономически диспосустит*
(economic disposustite), икономически ессустит* (economic essustite) и икономически феносустит* (economic phenosustite);
(2) икономически субсдиспозит* (economic subsdisposite), икономическа субссъщност* (economic subsessence) и икономически субсфеномен*
(economic subsphenomenon) и обратните им икономическа диспосубстанция*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic disposubstance), икономическа ессубстанция* (economic essubstance) и икономическа феносубстанция* (economic phenosubstance);
(3) икономически суперсдиспозит* (economic supersdisposite), икономическа суперссъщност* (economic supersessence) и икономически суперсфеномен* (economic supersphenomenon) и обратните им икономическа диспосуперстанта* (economic disposuperstant), икономическа ессуперстанта* (economic essuperstant) и икономическа феносуперстанта* (economic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [1]

Ик. сустат
(субссуперсконтиат)

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИП)

Ик. съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИП)

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИП)

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. специфат (кофоконтиат)

Сустатспецифитсубконтиат

Сустаткосубконтиат

Сустатфосубконтиат

Сустатспецифантсубконтиат

Сустатспецифатсубконтиат

Сустатспецифитсубконтиант

Сустаткосубконтиант

Сустатфосубконтиант

Сустатспецифантсубконтиант

Сустатспецифатсубконтиант

Специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Косустат
(косустатсубекстуит)

Фосустат
(фосустатсубекстуит)

Специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Специфатсустат (специфатсустатсубекстуит)

Сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

Сустатспецифат
(сустатспецифатсубинтуит)

Сустатспецифитсубконтуит

Сустаткосубконтуит

Сустатфосубконтуит

Сустатспецифантсубконтуит

Сустатспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [2]

Ик. сустант
(субссуперсконтиант)

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИП)

Ик. съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИП)

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИП)

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. специфат (кофоконтиат)

Сустантспецифитсубконтиат

Сустанткосубконтиат

Сустантфосубконтиат

Сустантспецифантсубконтиат

Сустантспецифатсубконтиат

Сустантспецифитсубконтиант

Сустанткосубконтиант

Сустантфосубконтиант

Сустантспецифантсубконтиант

Сустантспецифатсубконтиант

Специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Косустант
(косустантсубекстуит)

Фосустант
(фосустантсубекстуит)

Специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Сустантспецифитсубконтуит

Сустанткосубконтуит

Сустантфосубконтуит

Сустантспецифантсубконтуит

Сустантспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [3]

Ик. суперстанта
(суперсекстуит) (външно същество или основание на
ИП)

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИП)

Ик. съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИП)

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИП)

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. специфат (кофоконтиат)

Суперсспецифитсубконтиат

Косуперссубконтиат

Суперсфосубконтиат

Суперсспецифантсубконтиат

Суперсспецифатсубконтиат

Суперсспецифитсубконтиант

Косуперссубконтиант

Суперсфосубконтиант

Суперсспецифантсубконтиант

Суперсспецифатсубконтиант

Специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Косуперстанта (косуперссубинтуит)

Суперсформа
(суперсфосубинтуит)

Суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Суперсспецифитсубконтуит

Косуперссубконтуит

Суперсфосубконтуит

Суперсспецифантсубконтуит

Суперсспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [4]

Ик. субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ИП)

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИП)

Ик. съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИП)

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИП)

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. специфат (кофоконтиат)

Субсспецифитсубконтиат

Субкоссубконтиат

Субсфосубконтиат

Субсспецифантсубконтиат

Субсспецифатсубконтиат

Субсспецифитсубконтиант

Субскосубконтиант

Субсфосубконтиант

Субсспецифантсубконтиант

Субсспецифатсубконтиант

Специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Косубсстанция (косубссубекстуит)

Фосубстанция (фосубссубекстуит)

Специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Субссъдържание (субскосубинтуит)

Субсформа
(субсфосубинтуит)

Субсспецифант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсспецифа
т (субсспецифатсубинтуит)

Субсспецифитсубконтуит

Субскосубконтуит

Субсфосубконтуит

Субсспецифантсубконтуит

Субсспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [5]

Ик. сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на ИП)

Ик. специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИП)

Ик. съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИП)

Ик. форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИП)

Ик. специфант (кофоконтиант)

Ик. специфат (кофоконтиат)

Суститспецифитсубконтиат

Суститкосубконтиат

Суститфосубконтиат

Суститспецифантсубконтиат

Суститспецифатсубконтиат

Суститспецифитсубконтиант

Суститкосубконтиант

Суститфосубконтиант

Суститспецифантсубконтиант

Суститспецифатсубконтиант

Специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Косустит
(косуститсубекстуит)

Фосустит
(фосуститсубекстуит)

Специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Суститформа (сустит-фосубинтуит)

Суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Суститспецифитсубконтуит

Суститкосубконтуит

Суститфосубконтуит

Суститспецифантсубконтуит

Суститспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма)(част 2 –
кратък формат) [1]
Ик. специфит
Специфитен ИП

Ик. суперстанта
Суперстантен
ИСП
(външно същество
или основание на
ИП)

(цялостно състояние
на ИП)

Ик. съдържание
Съдържателен
ИСП
(вътрешно състояние
на ИП)

Ик. суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИП
Специфитна суперстанта

Ик. суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИСП
Съдържателна суперстанта

Ик. специсуперсИк. косуперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИП)
ИП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИСП
перстантния ИСП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание
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Ик. форма
Формален ИСП
(външно състояние
на ИП)
Ик. суперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИСП
Формална суперстанта
Ик. фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИСП
Суперстантна форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 2
– кратък формат) [2]
Ик. специфит
Специфитен ИП
(цялостно състояние
на ИП)
Ик. субсспецифит

Ик. субстанция
Субстанциален
ИСП
(вътрешно същество или основание на
ИП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИП
Специфитна субстанция
Ик. специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИСП
Субстанциален специфит

Ик. съдържание
Съдържателен
ИСП
(вътрешно състояние
на ИП)

Ик. форма
Формален ИСП
(външно състояние
на ИП)

Ик. субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИСП
Съдържателна субстанция

(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИСП
Формална субстанция

Ик. косубстанция

Ик. фосубстанция

(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИСП
Субстанциално съдържание

(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИСП
Субстанциална форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 2
– кратък формат) [3]
Ик. специфит
Специфитен ИП

Ик. съдържание
Съдържателен
ИСП
(вътрешно състояние
на ИП)

(цялостно състояние
на ИП)
Ик. сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИП)
Сустит на специфита

Ик. сустит
Суститен ИП
(цялостно същество
или основание на
ИП)

Сустит на специфитния ИП
Специфитен сустит

Ик. сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИСП
Съдържателен сустит

Ик. специсустит
Ик. косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИП)
ние на ИП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИП
титния ИП
Суститен специфит
Суститно съдържание

Ик. форма
Формален ИСП
(външно състояние
на ИП)
Ик. сустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ИСП
Формален сустит

Ик. фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икономически субингредиент с основните
им характеристики. Те са:
(1) икономически сустиспецифит* (economic sustispecifite), икономическо сустисъдържание* (economic susticontent) и икономическа сустиформа* (economic sustiform) и обратните им икономически специсустит* (eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic specisustite), икономически косустит* (economic cosustite) и икономически фосустит* (economic fosustite);
(2) икономически субспецифит* (economic subsspecifite), икономическо
субссъдържание* (economic subscontent) и икономическа субсформа* (economic subsform) и обратните им икономическа специсубстанция* (economic
specisubstance), икономическа косубстанция* (economic cosubstance) и икономическа фосубстанция* (economic fosubstance);
(3) икономически суперсспецифит* (economic supersspecifite), икономическо суперссъдържание* (economic superscontent) и икономическа суперсформа* (economic supersform) и обратните им икономическа специсуперстанта* (economic specisuperstant), икономическа косуперстанта* (economic cosuperstant) и икономическа фосуперстанта* (economic fosuperstant).

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (constructive derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------групов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);

274

741

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕЛЕЖ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
276
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical economic subingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) (*) – диалектически икореномически ексоингредиент (ДИРЕИ), който е единият от двойка
дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти на икореномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икореномически
ексоингредиенти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти; общо понятие за (икономическа алтернатива между) дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент и дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент, които са негови разновидности (то е или
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, или дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство). Дерелевантният диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ) е ДИРЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИРЕИ без посредничеството на трети
ДИРЕИ. Двойката от дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и
дерелевантна външна страна) на икореномическия ексопредмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната
вътрешна страна на икореномическия ексопредмет се определя като дерелевантен икореномически институит, дерелевантната външна страна – като
дерелевантен икореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical ecorenomic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в
икореномическия ексопредмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (external derelevant dialectical ecorenomic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икореномическия ексопредмет. Чрез дерелевантната външна страна икореномическият ексопредмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е
дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на
разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната
1
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външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са
икореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИРЕИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИРЕИ на икореномическия
предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната
вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ
развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна
страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна
(както и на икореномическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне
необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна
страна. С това икореномическият ексопредмет преминава към друг икореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато икореномическият ексопредмет е икореномически обект, тогава
ДДИРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен диалектически икореномически
ексоингредиент* (object internal derelevant dialectical ecorenomic exoingredient)
и обектен външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object external derelevant dialectical ecorenomic exoingredient). Когато
икореномическият ексопредмет е икореномическа система, тогава ДДИРЕИ е
системен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент*
(system derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system internal derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system external derelevant dialectical ecorenomic exoingredient).
Когато определен ДДИРЕИ на даден икореномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икореномически ексопредмет [т.е. като
икореномически субексопредмет* (ecorenomic subexothing)] със свои ДДИРЕИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икореномически
субексоингредиенти* (derelevant dialectical ecorenomic subexoingredients)
(ДДИРСЕИ) (те са ДДИРЕИ на икореномическия субексопредмет) (напр. съдържание на икореномическата ексосъщност, форма на икореномическата ек2
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сосъщност, съдържание на икореномическото ексоявление, форма на икореномическото ексоявление, същност на икореномическото ексосъдържание, явление на икореномическото ексосъдържание, същност на икореномическата
ексоформа, явление на икореномическата ексоформа и т.н.). Разновидности на
ДДИРСЕИ са обектният дерелевантен диалектически икореномически субексоингредиент* (object derelevant dialectical ecorenomic subexoingredient) и
системният дерелевантен диалектически икореномически субексоингредиент* (system derelevant dialectical ecorenomic subexoingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икореномически ексопонятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. табл.
1.1). Някои разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
ексоингредиент са посочени във фиг. 1.2.

3
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Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
ексоингредиент
Клетъчен ДДИРЕИ
Основен ДДИРЕИ

Съвместим ДДИРЕИ

Градивен ДДИРЕИ
Вътрешен
ДДИРЕИ

Външен
ДДИРЕИ

Изходен
ДДИРЕИ

Дукоплетен
ДДИРЕИ

Изходен
вътрешен
ДДИРЕИ

Изходен
външен
ДДИРЕИ

Изходен
цялостен
ДДИРЕИ

Изходен
дукоален
ДДИРЕИ

Изходен
дукоплетен
ДДИРЕИ

Единен
ДДИРЕИ

Дукоален
ДДИРЕИ

Единен
вътрешен
ДДИРЕИ

Единен
външен
ДДИРЕИ

Единен
цялостен
ДДИРЕИ

Единен
дукоален
ДДИРЕИ

Единен
дукоплетен
ДДИРЕИ

Мултисеален
ДДИРЕИ

Цялостен
ДДИРЕИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИРЕИ

Мултисеален
външен
ДДИРЕИ

Мултисеален цялостен
ДДИРЕИ

Мултисеален дукоален
ДДИРЕИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИРЕИ

Мултисеплетен
ДДИРЕИ

Отделен ДДИРЕИ
Съставен ДДИРЕИ

Самостоен ДДИРЕИ

Дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИРЕИ

Мултисеплетен
външен
ДДИРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИРЕИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИРЕИ означава дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент(и). Всеки ДДИРЕИ се отнася за определен икореномически ексопредмет (ИРЕП). Когато ИРЕП е икореномически обект, съответният ДДИРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ОДДИРЕИ), а когато е икореномическа система, съответният
ДДИРЕИ е системен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (СДДИРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИРЕИ, а другият за СДДИРЕИ. От своя страна всеки един от тези
общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИРЕИ, и друг за разновидностите на
частичния комбиниран ДДИРЕИ.
4
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент [1]
Клетъчни ДДИРЕИ
Основни ДДИРЕИ
Самостойни
ДДИРЕИ

Съвместими ДДИРЕИ

Градивни ДДИРЕИ
Вътрешни
ДДИРЕИ

Външни
ДДИРЕИ

Цялостни
ДДИРЕИ

Дукоални
ДДИРЕИ

Дукоплетни
ДДИРЕИ

1

изх

ИР ексосъщност
(вътрешна
определеност на
ИРЕП; източник на
ексоявлението)

ИР ексоявление (външна определеност на
ИРЕП; начин
на изразяване
на ексосъщността)

ИР ексодиспозит (цялостна определеност на
ИРЕП, която
има йерархичен характер)

ИР ексодиспозант

ИР ексодиспозат
(ИР ексодиспозификат)

2

изх

ИР ексосъдържание
(вътрешно
състояние
на ИРЕП;
източник на
ексоформата)

ИР ексоформа (външно
състояние на
ИРЕП; начин
на съществуване на
ексосъдържанието)

ИР ексоспецифит (цялостно
състояние на
ИРЕП, което
има устойчив
характер)

ИР ексоспецифант

ИР ексоспецифат
(ИР ексоспецификат)

3

изх

ИР ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИРЕП;
източник на
ексосуперстантата)

ИР ексосуперстанта
(външно същество или
основание на
ИРЕП; начин
на реализиране на ексосубстанцията)

ИР ексосустит (цялостно същество
или основание
на ИРЕП, което има динамичен характер)

ИР ексосустант

ИР ексосустат (ИР
ексосустификат)

5
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент [2]
Клетъчни ДДИРЕИ
Основни ДДИРЕИ
Самостойни
ДДИРЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИРЕИ

Градивни ДДИРЕИ
Цялостни
ДДИРЕИ

Дукоални
ДДИРЕИ

Дукоплетни
ДДИРЕИ

ИР ексодиспецифант

ИР ексодиспецификант

ИР ексоесфеноформант

ИР ексоесфеноформат

ИР ексодиспецифат

ИР ексодиспецификат

ИР ексоесфеноформатант

ИР ексоесфеноформатат

ИР ексодиспецифит

ИР ексодиспецифитит

ИР ексоесфеноформатинт

ИР ексоесфеноформатит

Вътрешни
ДДИРЕИ

Външни
ДДИРЕИ

ИР ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИРЕП; източник на
ексопроявлението)

ИР ексопроявление (ексофеноформа) (външно
битие на
ИРЕП; начин
на изявяване
на ексобитието)

ИР ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИР ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИРЕП; съвкупностен
източник на
ексопроявлението)

ИР ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИР ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИР ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИРЕП; единен източник
на ексопроявлението)

ИР ексофеноформатит
(единно
външно битие на
ИРЕП; единен начин на
изявяване на
ексобитието)

ИР ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

6
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент [3]
Клетъчни ДДИРЕИ
Основни ДДИРЕИ
Самостойни
ДДИРЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИРЕИ

Градивни ДДИРЕИ
Цялостни
ДДИРЕИ

Дукоални
ДДИРЕИ

Дукоплетни
ДДИРЕИ

Вътрешни
ДДИРЕИ

Външни
ДДИРЕИ

ИР ексосубстрат (вътрешна основа на ИРЕП;
източник на
ексосуперстрата)

ИР ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИРЕП; начин
на осъществяване на
ексосубстрата)

ИР ексосустрит (цялостна основа на
ИРЕП, която
има динамична устойчивост)

ИР ексоспецисустант

ИР ексоспецисустификант

ИР ексосустрант

ИР ексосустрат

ИР ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИРЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

ИР ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИР ексосустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИРЕП, която
има динамична устойчивост)

ИР ексоспецисустат

ИР ексоспецисустификат

ИР ексосустратант

ИР ексосустратат

ИР ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИРЕП; единен източник
на ексосуперстратита)

ИР ексосуперстратит
(единна
външна основа на
ИРЕП; единен начин на
осъществяване на ексосубстратита)

ИР ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИРЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИР ексоспецисустит

ИР ексоспецисустифитит

ИР ексосустратинт

ИР ексосустратит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент [4]
Клетъчни ДДИРЕИ
Основни ДДИРЕИ
Самостойни
ДДИРЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИРЕИ

Градивни ДДИРЕИ
Цялостни
ДДИРЕИ

Дукоални
ДДИРЕИ

Дукоплетни
ДДИРЕИ

Вътрешни
ДДИРЕИ

Външни
ДДИРЕИ

ИР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИРЕП;
източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ИРЕП; начин
на постигане
на ексосмисъла)

ИР ексосусенсит (цялостно предназначение
на ИРЕП, което има йерархична
динамичност)

ИР ексоексодисустант

ИР ексодисустификант

ИР ексосусенсант

ИР ексосусенсат

ИР ексосенстат (съвкупностно
вътрешно
предназначение на
ИРЕП; съвкупностен
източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИР ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИРЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР ексодисустат

ИР ексодисустификат

ИР ексосусенстант

ИР ексосусенстат

ИР ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ИРЕП; единен източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИРЕП; единен начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИР ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ИРЕП, което има йерархична
динамичност)

ИР ексодисустит

ИР ексодисустифитит

ИР ексосусенстинт

ИР ексосусенстит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ексоингредиент [5]

1

мал

2
3

мпл

едн

ИР ексоестество (природа) (вътрешна реалност на
ИРЕП; източник на
ексодадеността)

ИР ексодаденост
(външна реалност на
ИРЕП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на ексоестеството)

ИР ексореалитит
(цялостна
реалност на
ИРЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР ексотристрант

ИР ексотристратиф
икант

ИР ексореалитант

ИР ексореалитат

ИР ексонатуритат
(съвкупностна вътрешна реалност на
ИРЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИР ексофактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на ексоестеството)

ИР ексореалититатат
(съвкупностна цялостна
реалност на
ИРЕП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИР ексотристрат

ИР ексотристратиф
икат

ИР ексореалититант

ИР ексореалититат

ИР ексонатуритит
(единна
вътрешна
реалност на
ИРЕП; единен източник
на ексодадеността)

ИР ексофактитит
(единна
външна реалност на
ИРЕП; единен начин на
валидизиране или утвърждаване
на ексоестеството)

ИР ексореалититатит
(единна цялостна реалност на
ИРЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР ексотристрит

ИР ексотристратиф
итит

ИР ексореалититинт

ИР ексореалититит

Пояснения за табл. 1.2. ДДИРЕИ означава дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент(и), изх – изходен ДДИРЕИ, мал – мултисеален
ДДИРЕИ, мпл – мултисеплетен ДДИРЕИ, едн – единен ДДИРЕИ. Подчерта9
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ните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни ДДИРЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението икореномически, което е означено с ИР. Всеки ДДИРЕИ
се отнася за определен икореномически ексопредмет (ИРЕП). Когато ИРЕП е
икореномически обект, съответният ДДИРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ОДДИРЕИ), а когато е икореномическа система, съответният ДДИРЕИ е системен дерелевантен диалектически
икореномически ексоингредиент (СДДИРЕИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОДДИРЕИ, а другият за СДДИРЕИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент, като са използвани изходните
диалектически понятия за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа,
икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта.

10
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Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщностексоявление) [1]

ИР ексоформа
Формален ИРСЕП
(външно състояние
на ИРЕП)

ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексофодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИРЕП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИРЕП
Диспозитна форма

ИР ексофосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИРЕП)
Форма на същността
Форма на същностния ИРСЕП
Същностна форма

ИР ексофофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИРЕП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИРСЕП
Феноменна форма

ИР ексодиспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИРЕП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИРСЕП
Формален диспозит

ИР ексоесформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИРЕП)
Същност на формата
Същност на формалния ИРСЕП
Формална същност

ИР ексофеноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИРЕП)
Явление на формата
Явление на формалния ИРСЕП
Формално явление
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Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщностексоявление) [2]
ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъдържание
Съдържателен
ИРСЕП
(вътрешно състояние на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексокодиспозит ИР ексокосъщност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на цялостната опре- на вътрешната определеност на ИРЕП)
деленост на ИРЕП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИРЕП
Диспозитно съдържание

Съдържание на същността
Съдържание на същностния ИРСЕП
Същностно съдържание

ИР ексокофеномен
(вътрешно състояние на външната
определеност на
ИРЕП)
Съдържание на явлението
Съдържание на феноменния ИРСЕП
Феноменно съдържание

ИР ексодиспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИРЕП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИРСЕП
Съдържателен диспозит

ИР ексоессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИРЕП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИРСЕП
Съдържателна същност

ИР ексофеносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИРЕП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИРСЕП
Съдържателно явление
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Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосъдържание-ексоформа и ексосъщностексоявление) [3]

ИР ексоспецифит
Специфитен
ИРЕП
(цялостно състояние на ИРЕП)

ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоспецидиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИРЕП)
Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИРЕП
Диспозитен специфит

ИР ексоспецисъщИР ексоспецифеност
номен
(цялостно състояние (цялостно състояние
на вътрешната опна външната опредеределеност на ИРЕП)
леност на ИРЕП)
Специфит на същСпецифит на явлеността
нието
Специфит на същСпецифит на феноностния ИРСЕП
менния ИРСЕП
Същностен специФеноменен специфит
фит

ИР ексодиспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИРЕП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИРЕП
Специфитен диспозит

ИР ексоесспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИРЕП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИРЕП
Специфитна същност

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексофеноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИРЕП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИРЕП
Специфитно явление

Пояснения за табл. 2. ДДИРЕИ означава дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент(и). Всички понятия имат определението икореномически и представката ексо, които за краткост са пропуснати за част от понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ИР (икореномически). Всеки ДДИРЕИ се отнася за определен икореномически ексопредмет
(ИРЕП). Когато ИРЕП е икореномически обект, съответният ДДИРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ОДДИРЕИ), а когато е икореномическа система, съответният ДДИРЕИ е системен
дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (СДДИРЕИ).
Когато даден ИРЕП е подикореномически ексопредмет (част, в т.ч. и диалек13
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тически икореномически ексоингредиент) на друг ИРЕП, даденият ИРИП е
икореномически субексопредмет (ИРСЕП), а съответстващите му ДДИРЕИ
са дерелевантни диалектически икореномически субексоингредиенти
(ДДИРСИ). Когато ИРСЕП е икореномически обект (икореномически субобект, икореномически подобект), съответният ДДИРСИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически субексоингредиент (ОДДИРСИ), а когато е икореномическа система (икореномическа субситема, икореномическа
подосистема), съответният ДДИРСИ е системен дерелевантен диалектически икореномически субексоингредиент (СДДИРСЕИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОДДИРСЕИ, а другият за СДДИРСЕИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 3 и 4 на другите дерелевантни
разновидности на диалектическия икореномически субексоингредиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са: (1) икореномически ексоспецидиспозит*
(ecorenomic
exospecidisposite),
икореномическа
ексоспецисъщност*
(ecorenomic exospeciessence) и икореномически ексоспецифеномен*
(ecorenomic exospeciphenomenon) и обратните им икореномически ексодиспоспецифит* (ecorenomic exodispospecifite), икореномически ексоесспецифит* (ecorenomic exoesspecifite) и икореномически ексофеноспецифит*
(ecorenomic exophenospecifite); (2) икореномически ексокодиспозит*
(ecorenomic exocodisposite), икореномическа ексокосъщност* (ecorenomic
exocoessence) и икореномически ексокофеномен* (ecorenomic exocophenomenon) и обратните им икореномическо ексодиспосъдържание*
(ecorenomic
exodispocontent),
икореномическо
ексоессъдържание*
(ecorenomic exoescontent) и икореномическо ексофеносъдържание*
(ecorenomic exophenocontent); (3) икореномически фодиспозит* (ecorenomic
exofodisposite), икореномическа ексофосъщност* (ecorenomic foessence) и
икореномически ексофофеномен* (ecorenomic exofophenomenon) и обратните им икореномическа ексодиспоформа* (ecorenomic exodispoform), икореномическа ексоесформа* (ecorenomic exoesform) и икореномическа ексофеноформа* (ecorenomic exophenoform).
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [1]

ИР ексосуперстанта
Суперстантен
ИРСЕП
(външно същество
или основание на
ИРЕП)

ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексосуперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРЕП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ИРЕП
Диспозитна суперстанта

ИР ексосуперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРЕП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИРСЕП
Същностна суперстанта

ИР ексосуперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИРЕП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИРСЕП
Феноменна суперстанта

ИР ексодиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИРЕП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИРСЕП
Суперстантен диспозит

ИР ексоессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИРЕП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИРСЕП
Суперстантна същност

ИР ексофеносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИРЕП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИРСЕП
Суперстантно явление
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [2]

ИР ексосубстанция
Субстанциален
ИРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИРЕП)

ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексосубсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРЕП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИРЕП
Диспозитна субстанция

ИР ексосъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРЕП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИРСЕП
Същностна субстанция

ИР ексосубсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИРЕП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИРСЕП
Феноменна субстанция

ИР ексодиспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРЕП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИРСЕП
Субстанциален диспозит

ИР ексоессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРЕП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИРСЕП
Субстанциална същност

ИР ексофеносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРЕП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИРСЕП
Субстанциално явление
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) [3]

ИР ексосустит
Суститен ИРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИРЕП)

ИР ексодиспозит
Диспозитен ИРЕП
(цялостна определеност на ИРЕП)

ИР ексосъщност
Същностен ИРСЕП
(вътрешна определеност на ИРЕП)

ИР ексоявление
Феноменен ИРСЕП
(външна определеност на ИРЕП)

ИР ексосустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРЕП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИРЕП
Диспозитен сустит

ИР ексосустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРЕП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИРСЕП
Същностен сустит

ИР ексосустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИРЕП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИРСЕП
Феноменен сустит

ИР ексодиспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИРЕП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИРЕП
Суститен диспозит

ИР ексоессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИРЕП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИРЕП
Суститна същност

ИР ексофеносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИРЕП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИРЕП
Суститно явление

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически ексосустидиспозит* (ecorenomic exosustidisposite),
икореномическа ексосустисъщност* (ecorenomic exosustiessence) и икореномически ексосустифеномен* (ecorenomic exosustiphenomenon) и обратните
им икореномически ексодиспосустит* (ecorenomic exodisposustite), икореномически ексоессустит* (ecorenomic exoessustite) и икореномически ексофеносустит* (ecorenomic exophenosustite);
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(2) икореномически ексосубсдиспозит* (ecorenomic exosubsdisposite),
икореномическа ексосубссъщност* (ecorenomic exosubsessence) и икореномически ексосубсфеномен* (ecorenomic exosubsphenomenon) и обратните им
икореномическа ексодиспосубстанция* (ecorenomic exodisposubstance),
икореномическа ексоессубстанция* (ecorenomic exoessubstance) и икореномическа ексофеносубстанция* (ecorenomic exophenosubstance);
(3)
икореномически
ексосуперсдиспозит*
(ecorenomic
exosupersdisposite), икореномическа ексосуперссъщност* (ecorenomic exosupersessence) и икореномически ексосуперсфеномен* (ecorenomic exosupersphenomenon) и обратните им икореномическа ексодиспосуперстанта*
(ecorenomic exodisposuperstant), икореномическа ексоессуперстанта*
(ecorenomic exoessuperstant) и икореномическа ексофеносуперстанта*
(ecorenomic exophenosuperstant).
В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически ексосустиспецифит* (ecorenomic exosustispecifite),
икореномическо ексосустисъдържание* (ecorenomic exosusticontent) и икореномическа ексосустиформа* (ecorenomic exoexosustiform) и обратните им
икореномически ексоспецисустит* (ecorenomic exospecisustite), икореномически ексокосустит* (ecorenomic exocosustite) и икореномически ексофосустит* (ecorenomic exofosustite);
(2) икореномически ексосубспецифит* (ecorenomic exosubsspecifite),
икореномическо ексосубссъдържание* (ecorenomic exosubscontent) и икореномическа ексосубсформа* (ecorenomic exosubsform) и обратните им икореномическа ексоспецисубстанция* (ecorenomic exospecisubstance), икореномическа ексокосубстанция* (ecorenomic exocosubstance) и икореномическа
ексофосубстанция* (ecorenomic exofosubstance);
(3)
икореномически
ексосуперсспецифит*
(ecorenomic
exosupersspecifite), икореномическо ексосуперссъдържание* (ecorenomic
exosuperscontent) и икореномическа ексосуперсформа* (ecorenomic exosupersform) и обратните им икореномическа ексоспецисуперстанта*
(ecorenomic exospecisuperstant), икореномическа ексокосуперстанта*
(ecorenomic exocosuperstant) и икореномическа ексофосуперстанта*
(ecorenomic exofosuperstant).
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [1]
ИР ексоспецифит
Специфитен ИРЕП

ИР ексосуперстанта
Суперстантен
ИРСЕП
(външно същество
или основание на
ИРЕП)

ИР ексоформа
Формален ИРСЕП

(цялостно състояние
на ИРЕП)

ИР ексосъдържание
Съдържателен
ИРСЕП
(вътрешно състояние
на ИРЕП)

ИР ексосуперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРЕП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИРЕП
Специфитна суперстанта

ИР ексосуперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИРЕП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИРСЕП
Съдържателна суперстанта

ИР ексосуперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИРЕП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИРСЕП
Формална суперстанта

ИР ексоспецисуперИР ексокосуперсстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИРЕП)
ИРЕП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИРСЕП
перстантния ИРСЕП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание

ИР ексофосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИРЕП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИРСЕП
Суперстантна форма
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [2]
ИР ексоспецифит
Специфитен ИРЕП

ИР ексосубстанция
Субстанциален
ИРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИРЕП)

ИР ексоформа
Формален ИРСЕП

(цялостно състояние
на ИРЕП)

ИР ексосъдържание
Съдържателен
ИРСЕП
(вътрешно състояние
на ИРЕП)

ИР ексосубсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРЕП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИРЕП
Специфитна субстанция

ИР ексосубссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИРЕП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИРСЕП
Съдържателна субстанция

ИР ексосубсформа

ИР ексоспецисубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИРЕП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИРСЕП

ИР ексокосубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИРЕП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИРСЕП

Субстанциален специфит

Субстанциално съдържание
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Субстанция на формалния ИРСЕП
Формална субстанция
ИР ексофосубстанция
(външно състояние
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Форма на субстанцията
Форма на
субстанциалния ИРСЕП
Субстанциална форма
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субексоингредиент (с първични ДИРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [3]
ИР ексоспецифит
Специфитен ИРЕП
(цялостно състояние
на ИРЕП)

ИР ексосъдържание
Съдържателен
ИРСЕП
(вътрешно състояние
на ИРЕП)

ИР ексоформа
Формален ИРСЕП

ИР ексосустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИРЕП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИРСЕП
Съдържателен сустит

ИР ексосустиформа

ИР ексосустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРЕП)
Сустит на специфита

ИР ексосустит
Суститен ИРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИРЕП)

Сустит на специфитния ИРЕП
Специфитен сустит

ИР ексоспецисустит
ИР ексокосустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИРЕП)
ние на ИРЕП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИРЕП
титния ИРЕП
Суститно съдържаСуститен специфит
ние

(външно състояние
на ИРЕП)

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИРЕП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ИРСЕП
Формален сустит

ИР ексофосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИРЕП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИРЕП
Суститна форма

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
21
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дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecorenomic ingredient) (*) – диалектически икореномически ингредиент (ДИРИ), който е единият от двойка дерелевантни диалектически икореномически ингредиенти на икореномическия предмет, наречени градивни диалектически икореномически ингредиенти (вж. диалектически икореномически ингредиент), в частност градивни дерелевантни
диалектически икореномически ингредиенти; общо понятие за (икономическа алтернатива между) дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент, които са
негови разновидности (то е или дерелевантен диалектически икономически
ингредиент, или дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство). Дерелевантният диалектически икореномически ингредиент (ДДИРИ) е ДИРИ, който е подходящ за пряко
(непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИРИ без посредничеството на трети ДИРИ. Двойката от дерелевантни диалектически икореномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икореномическия предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икореномическия предмет се определя като дерелевантен икореномически институит, дерелевантната външна страна – като
дерелевантен икореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (internal derelevant
dialectical ecorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икореномическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (external derelevant dialectical ecorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икореномическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна икореномическият предмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху заобикалящата го
среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, ко22
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ято се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна
страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икореномически противоположности и
взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е поконсервативният ДДИРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е подинамичният ДДИРИ на икореномическия предмат. Затова след определена
степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата
рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икореномическия предмет
като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икореномическият предмет преминава към друг икореномически хомеостазис.
Когато икореномическият предмет е икореномически обект, тогава ДДИРИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент*
(object derelevant dialectical ecorenomic ingredient) с разновидности обектен
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (object internal derelevant dialectical ecorenomic ingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (object external
derelevant dialectical ecorenomic ingredient). Когато икореномическият предмет
е икореномическа система, тогава ДДИРИ е системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (system derelevant dialectical
ecorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен
диалектически икореномически ингредиент* (system internal derelevant dialectical ecorenomic ingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент* (system external derelevant dialectical
ecorenomic ingredient).
Значима разновидност на ДДИРИ е дерелевантният диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ) (вж. и ексоикореномика) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен де23
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релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system
derelevant dialectical ecorenomic exoingredient)] [когато той е ДДИРИ на икореномически ексопредмет, т.е. е ДДИРИ с явно изразена (с операционализирана) икореномическа структура]. Икореномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия предмет; той
е някаква степен на операционализиране на понятието за икореномически
предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на
изходното понятие за него) го поставя по-близо до икореномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икореномическото изследване и икореномическото управление; представлява икореномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икореномическа структура (в т.ч. и като последователност от икореномически признаци, икореномически характеристики и икореномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен ДДИРИ на даден икореномически предмет от своя
страна се разглежда също като икореномически предмет [т.е. като икореномически субпредмет* (ecorenomic subthing)] със свои ДДИРИ, последните се
наричат дерелевантни диалектически икореномически субингредиенти*
(derelevant dialectical ecorenomic subingredients) (ДДИРСИ) (те са ДДИРИ на
икореномическия субпредмет) (напр. съдържание на икореномическата същност, форма на икореномическата същност, съдържание на икореномическото
явление, форма на икореномическото явление, същност на икореномическото
съдържание, явление на икореномическото съдържание, същност на икореномическата форма, явление на икореномическата форма и т.н.). Разновидности
на ДДИРСИ са обектният дерелевантен диалектически икореномически
субингредиент* (object derelevant dialectical ecorenomic subingredient) и системният дерелевантен диалектически икореномически субингредиент*
(system derelevant dialectical ecorenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икореномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икореномически ингредиенти (вж. табл. 1.1). Някои
разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент
са посочени в табл. 1.2.

24
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Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент
Клетъчен ДДИРИ
Основен ДДИРИ

Съвместим ДДИРИ

Градивен ДДИРИ
Вътрешен
ДДИРИ

Външен
ДДИРИ

Изходен
ДДИРИ

Дукоплетен
ДДИРИ

Изходен
вътрешен
ДДИРИ

Изходен
външен
ДДИРИ

Изходен
цялостен
ДДИРИ

Изходен
дукоален
ДДИРИ

Изходен
дукоплетен
ДДИРИ

Единен
ДДИРИ

Дукоален
ДДИРИ

Единен
вътрешен
ДДИРИ

Единен
външен
ДДИРИ

Единен
цялостен
ДДИРИ

Единен
дукоален
ДДИРИ

Единен
дукоплетен
ДДИРИ

Мултисеален
ДДИРИ

Цялостен
ДДИРИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИРИ

Мултисеален
външен
ДДИРИ

Мултисеплетен
ДДИРИ

Отделен ДДИРИ
Съставен ДДИРИ

Самостоен ДДИРИ

Дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (ДДИРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИРИ

Мултисеплетен
външен
ДДИРИ

Мултисеа- Мултисеален цялос- лен дукоатен ДДИРИ лен ДДИРИ
Мултисеплетен
цялостен
ДДИРИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИРИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИРИ
Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИРИ

Пояснения за табл 1.1. ДДИРИ означава дерелевантен диалектически икореномически ингредиент(и). Всеки ДДИРИ се отнася за определен икореномически предмет (ИРП). Когато ИРП е икореномически обект, съответният
ДДИРИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(ОДДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният ДДИРИ е системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (СДДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИРИ, а другият за СДДИРИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИРИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДДИРИ.
25
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент [1]
Клетъчни ДДИРИ
Основни ДДИРИ
Самостойни
ДДИРИ

Съвместими ДДИРИ

Градивни ДДИРИ
Вътрешни
ДДИРИ

Външни
ДДИРИ

Цялостни
ДДИРИ

Дукоални
ДДИРИ

Дукоплетни
ДДИРИ

1

изх

ИР същност
(вътрешна
определеност на
ИРП; източник на явлението)

ИР явление
(външна определеност
на ИРП; начин на изразяване на
същността)

ИР диспозит
(цялостна
определеност на ИРП,
която има
йерархичен
характер)

ИР диспозант

ИР диспозат
(ИР диспозификат)

2

изх

ИР съдържание (вътрешно състояние на
ИРП; източник на формата)

ИР форма
ИР специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ИРП; начин
ИРП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ИР специфант

ИР специфат (ИР спецификат)

3

изх

ИР субстанция (вътрешно същество или
основание
на ИРП; източник на
суперстантата)

ИР суперстанта (външно същество или основание на
ИРП; начин
на реализиране на субстанцията)

ИР сустант

ИР сустат
(ИР сустификат)

26

ИР сустит
(цялостно
същество
или основание на ИРП,
което има
динамичен
характер)
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент [2]
Клетъчни ДДИРИ
Основни ДДИРИ
Самостойни
ДДИРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИРИ

Градивни ДДИРИ
Цялостни
ДДИРИ

Дукоални
ДДИРИ

Дукоплетни
ДДИРИ

ИР диспецифант

ИР диспецификант

ИР есфеноформант

ИР есфеноформат

Вътрешни
ДДИРИ

Външни
ДДИРИ

ИР същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИРП; източник на проявлението)

ИР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИРП; начин
на изявяване
на битието)

ИР есфеноформит (цялостно битие на ИРП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИР
есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ИРП; което
има йерархична устойчивост)

ИР диспецифат

ИР диспецификат

ИР есфеноформатант

ИР есфеноформатат

ИР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИРП; единен
източник на
проявлението)

ИР феноформатит
(единно
външно битие на ИРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ИР есфеноформататит
(единно цялостно битие на ИРП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИР диспецифит

ИР диспецифитит

ИР есфеноформатинт

ИР есфеноформатит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент [3]
Клетъчни ДДИРИ
Основни ДДИРИ
Самостойни
ДДИРИ

Градивни ДДИРИ
Цялостни
ДДИРИ

Дукоални
ДДИРИ

Дукоплетни
ДДИРИ

ИР субстрат ИР суперстрат (суп(вътрешна
основа на
форма)
ИРП; източ- (външна осник на сунова на ИРП;
перстрата)
начин на
осъществяване на субстрата)

ИР сустрит
(цялостна
основа на
ИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР специсустант

ИР специсустификант

ИР сустрант

ИР сустрат

ИР субстра- ИР суперсттат (съвкупратат (съвностна вът- купностна
решна осно- външна осва на ИРП; нова на ИРП;
съвкупноссъвкупностен източник тен начин на
на суперстосъществярата)
ване на субстрата)

ИР сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ИРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИР специсустат

ИР специсустификат

ИР сустратант

ИР сустратат

ИР субстра- ИР суперсттит (единна
ратит
(единна
вътрешна
основа на
външна осИРП; единен нова на ИРП;
източник на
единен насуперстрати- чин на осъта)
ществяване
на субстратита)

ИР сустрататит (единна
цялостна
основа на
ИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР специсустит

ИР специсустифитит

ИР сустратинт

ИР сустратит

Вътрешни
ДДИРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИРИ

Външни
ДДИРИ
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент [4]
Клетъчни ДДИРИ
Основни ДДИРИ
Самостойни
ДДИРИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИРИ

Градивни ДДИРИ
Цялостни
ДДИРИ

Дукоални
ДДИРИ

Дукоплетни
ДДИРИ

Вътрешни
ДДИРИ

Външни
ДДИРИ

ИР смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИРП; източник супсенса)

ИР супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИРП; начин на постигане на
смисъла)

ИР сусенсит
(цялостно
предназначение на ИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР дисустант

ИР дисустификант

ИР сусенсант

ИР сусенсат

ИР сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИРП; съвкупностен
източник
супсенса)

ИР супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ИРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИР сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ИРП, което
има йерархична динамичност)

ИР дисустат

ИР дисустификат

ИР сусенстант

ИР сусенстат

ИР сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИРП; единен
източник
супсенса)

ИР супсенсит (единно
външно
предназначение на
ИРП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ИР сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР дисустит

ИР дисустифитит

ИР сусенстинт

ИР сусенстит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икореномически ингредиент [5]
Клетъчни ДДИРИ
Основни ДДИРИ
Самостойни
ДДИРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИРИ

Градивни ДДИРИ
Цялостни
ДДИРИ

Дукоални
ДДИРИ

Дукоплетни
ДДИРИ

ИР тристрант

ИР тристратификант

ИР реалитант

ИР реалитат

ИР тристрат

ИР тристратификат

ИР реалититант

ИР реалититат

ИР тристрит

ИР тристратифитит

ИР реалититинт

ИР реалититит

Вътрешни
ДДИРИ

Външни
ДДИРИ

ИР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИРП; източник на дадеността)

ИР даденост
(външна реалност на
ИРП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ИР реалитит
(цялостна
реалност на
ИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР натуритат (съвкупностна вътрешна реалност на
ИРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ИР фактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИРП; съвкупностен начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ИР реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИРП; единен
източник на
дадеността)

ИР фактитит
(единна
външна реалност на
ИРП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ИР реалититатит (единна
цялостна
реалност на
ИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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Пояснения за табл. 1.2. ДДИРИ означава дерелевантен диалектически икореномически ингредиент(и), изх – изходен ДДИРИ, мал – мултисеален ДДИРИ,
мпл – мултисеплетен ДДИРИ, едн – единен ДДИРИ. Подчертаните понятия в
последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се
над тях на същата колона (които са отделни или единни ДДИРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икореномически, което е означено с ИР. Всеки ДДИРИ се отнася за определен икореномически предмет (ИРП). Когато ИРП е икореномически обект,
съответният ДДИРИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически
ингредиент (ОРДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният
ДДИРИ е системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(СДДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДДИРИ, а другият за СДДИРИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икореномическа същност и икореномическо явление,
икореномическо съдържание и икореномическа форма, икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта.
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Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ съдържание-форма и същност-явление) [1]

ИР форма
Формален ИРСП
(външно състояние
на ИРП)

ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИРП
Диспозитна форма

ИР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИРП)
Форма на същността
Форма на същностния ИРСП
Същностна форма

ИР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИРСП
Феноменна форма

ИР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИРСП
Формален диспозит

ИР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИРП)
Същност на формата
Същност на формалния ИРСП
Формална същност

ИР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИРП)
Явление на формата
Явление на формалния ИРСП
Формално явление
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Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ съдържание-форма и същност-явление) [2]
ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР съдържание
Съдържателен
ИРСП
(вътрешно състояние на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР кодиспозит
ИР косъщност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на цялостната опре- на вътрешната определеност на ИРП)
деленост на ИРП)

ИР кофеномен
(вътрешно състояние на външната
определеност на
ИРП)
Съдържание на явлението
Съдържание на феноменния ИРСП
Феноменно съдържание

Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИРП
Диспозитно съдържание

Съдържание на същността
Съдържание на същностния ИРСП
Същностно съдържание

ИР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИРСП
Съдържателен диспозит

ИР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИРСП
Съдържателна същност
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ИР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИРСП
Съдържателно явление

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ съдържание-форма и същност-явление) [3]

ИР специфит
Специфитен ИРП
(цялостно състояние на ИРП)

ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИРП)
Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИРП
Диспозитен специфит

ИР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ИРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИРСП
Същностен специфит

ИР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИРП)
Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИРСП
Феноменен специфит

ИР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИРП
Специфитен диспозит

ИР есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИРП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИРП
Специфитна същност

ИР феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИРП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИРП
Специфитно явление

Пояснения за табл. 2. ДДИРИ означава дерелевантен диалектически икореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икореномически,
което за краткост е пропуснато за част от понятията. За останалалата част от
тях е използвано означението ИР (икореномически). Всеки ДДИРИ се отнася
за определен икореномически предмет (ИРП). Когато ИРП е икореномически
обект, съответният ДДИРИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (ОДДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният ДДИРИ е системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (СДДИРИ). Когато даден ИРП е подикореномически предмет (част, в
т.ч. и диалектически икореномически ингредиент) на друг ИРП, даденият ИРП
е икореномически субпредмет (ИРСП), а съответстващите му ДДИРИ са дерелевантни диалектически икореномически субингредиенти (ДДИРСИ).
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Когато ИРСП е икореномически обект (икореномически субобект, икореномически подобект), съответният ДДИРСИ е обектен дерелевантен диалектически икореномически субингредиент (ОДДИРСИ), а когато е икореномическа система (икореномическа субситема, икореномическа подосистема), съответният ДДИРСИ е системен дерелевантен диалектически икореномически субингредиент (СДДИРСИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОДДИРСИ, а другият за СДДИРСИ. Тези пояснения се
отнасят и за табл. 3 и 4 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икореномически субингредиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически специдиспозит* (ecorenomic specidisposite), икореномическа специсъщност* (ecorenomic speciessence) и икореномически
специфеномен*
(ecorenomic
speciphenomenon)
и
обратните
им
икореномически
диспоспецифит*
(ecorenomic
dispospecifite),
икореномически есспецифит* (ecorenomic esspecifite) и икореномически
феноспецифит* (ecorenomic phenospecifite);
(2) икореномически кодиспозит* (ecorenomic codisposite), икореномическа косъщност* (ecorenomic coessence) и икореномически кофеномен*
(ecorenomic cophenomenon) и обратните им икореномическо диспосъдържание* (ecorenomic dispocontent), икореномическо ессъдържание* (ecorenomic
escontent) и икореномическо феносъдържание* (ecorenomic phenocontent);
(3) икореномически фодиспозит* (ecorenomic fodisposite), икореномическа фосъщност* (ecorenomic foessence) и икореномически фофеномен*
(ecorenomic fophenomenon) и обратните им икореномическа диспоформа*
(ecorenomic dispoform), икореномическа есформа* (ecorenomic esform) и
икореномическа феноформа* (ecorenomic phenoform).
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [1]

ИР суперстанта
Суперстантен
ИРСП
(външно същество
или основание на
ИРП)

ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ИРП
Диспозитна суперстанта

ИР суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИРСП
Същностна суперстанта

ИР суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИРСП
Феноменна суперстанта

ИР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИРСП
Суперстантен диспозит

ИР ессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИРП)

ИР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИРСП
Суперстантно явление

Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИРСП
Суперстантна същност
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [2]

ИР субстанция
Субстанциален
ИРСП
(вътрешно същество или основание на
ИРП)

ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИРП
Диспозитна субстанция

ИР ъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИРСП
Същностна субстанция

ИР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИРСП
Феноменна субстанция

ИР диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИРСП
Субстанциален диспозит

ИР ессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРП)

ИР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИРП)

Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИРСП
Субстанциална същност

Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИРСП
Субстанциално явление
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Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [3]

ИР сустит
Суститен ИРП
(цялостно същество
или основание на
ИРП)

ИР диспозит
Диспозитен ИРП
(цялостна определеност на ИРП)

ИР същност
Същностен ИРСП
(вътрешна определеност на ИРП)

ИР явление
Феноменен ИРСП
(външна определеност на ИРП)

ИР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИРП
Диспозитен сустит

ИР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИРСП
Същностен сустит

ИР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИРСП
Феноменен сустит

ИР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИРП
Суститен диспозит

ИР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИРП
Суститна същност

ИР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИРП
Суститно явление

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент с основните
им характеристики. Те са:
(1) икореномически сустидиспозит* (ecorenomic sustidisposite), икореномическа сустисъщност* (ecorenomic sustiessence) и икореномически сустифеномен* (ecorenomic sustiphenomenon) и обратните им икореномически
диспосустит* (ecorenomic disposustite), икореномически ессустит*
(ecorenomic essustite) и икореномически феносустит* (ecorenomic
phenosustite);
(2) икореномически субсдиспозит* (ecorenomic subsdisposite), икореномическа субссъщност* (ecorenomic subsessence) и икореномически субсфеномен* (ecorenomic subsphenomenon) и обратните им икореномическа диспо38
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субстанция* (ecorenomic disposubstance), икореномическа ессубстанция*
(ecorenomic essubstance) и икореномическа феносубстанция* (ecorenomic
phenosubstance);
(3) икореномически суперсдиспозит* (ecorenomic supersdisposite), икореномическа суперссъщност* (ecorenomic supersessence) и икореномически
суперсфеномен* (ecorenomic supersphenomenon) и обратните им икореномическа диспосуперстанта* (ecorenomic disposuperstant), икореномическа ессуперстанта* (ecorenomic essuperstant) и икореномическа феносуперстанта*
(ecorenomic phenosuperstant).
В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически субингредиент с основните
им характеристики. Те са:
(1) икореномически сустиспецифит* (ecorenomic sustispecifite), икореномическо сустисъдържание* (ecorenomic susticontent) и икореномическа
сустиформа* (ecorenomic sustiform) и обратните им икореномически специсустит* (ecorenomic specisustite), икореномически косустит* (ecorenomic cosustite) и икореномически фосустит* (ecorenomic fosustite);
(2) икореномически субспецифит* (ecorenomic subsspecifite), икореномическо субссъдържание* (ecorenomic subscontent) и икореномическа субсформа* (ecorenomic subsform) и обратните им икореномическа специсубстанция* (ecorenomic specisubstance), икореномическа косубстанция*
(ecorenomic cosubstance) и икореномическа фосубстанция* (ecorenomic fosubstance);
(3) икореномически суперсспецифит* (ecorenomic supersspecifite), икореномическо суперссъдържание* (ecorenomic superscontent) и икореномическа суперсформа* (ecorenomic supersform) и обратните им икореномическа специсуперстанта* (ecorenomic specisuperstant), икореномическа косуперстанта* (ecorenomic cosuperstant) и икореномическа фосуперстанта*
(ecorenomic fosuperstant).
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [1]
ИР специфит
Специфитен ИРП
(цялостно състояние
на ИРП)
ИР суперсспецифит

ИР суперстанта
Суперстантен
ИРСП
(външно същество
или основание на
ИРП)

(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИРП
Специфитна суперстанта

ИР съдържание
Съдържателен
ИРСП
(вътрешно състояние
на ИРП)
ИР суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИРП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИРСП
Съдържателна суперстанта

ИР специсуперсИР косуперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИРП)
ИРП)
Съдържание
на суСпецифит на суперсперстантата
тантата
Съдържание на суСпецифит на суперсперстантния ИРСП
тантния ИРСП
Суперстантно съСуперстантен спедържание
цифит
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ИР форма
Формален ИРСП
(външно състояние
на ИРП)
ИР суперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИРП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИРСП
Формална суперстанта
ИР фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИРП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИРСП
Суперстантна форма
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [2]
ИР специфит
Специфитен ИРП

ИР Субстанция
Субстанциален
ИРСП
(вътрешно същество или основание на
ИРП)

(цялостно състояние
на ИРП)

ИР съдържание
Съдържателен
ИРСП
(вътрешно състояние
на ИРП)

(външно състояние
на ИРП)

ИР субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИРП
Специфитна субстанция

ИР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИРСП
Съдържателна субстанция

ИР субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИРП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИРСП
Формална субстанция

ИР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИРСП
Субстанциален специфит

ИР косубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИРП)

ИР фосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИРП)

Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИРСП
Субстанциално съдържание

Форма на субстанцията
Форма на
субстанциалния ИРСП
Субстанциална форма
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Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икореномически
субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [3]
ИР специфит
Специфитен ИРП
(цялостно състояние
на ИРП)

ИР съдържание
Съдържателен
ИРСП
(вътрешно състояние
на ИРП)

ИР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИРП)

(външно състояние
на ИРП)

ИР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИРСП
Съдържателен сустит

ИР сустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИРП)

ИР специсустит
ИР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИРП)
ние на ИРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИРП
титния ИРП
Суститно
съдържаСуститен специфит
ние

ИР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИРП)
Форма на сустита

Сустит на специфита

ИР сустит
Суститен ИРП
(цялостно същество
или основание на
ИРП)

ИР форма
Формален ИРСП

Сустит на специфитния ИРП
Специфитен сустит

Сустит на формата
Сустит на формалния ИРСП
Формален сустит

Форма на суститния
ИРП
Суститна форма

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
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дерелевантен диалектически икореномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (*) – диалектически икотехномически ексоингредиент (ДИТЕИ), който е единият от
двойка дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти на
икотехномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти. Дерелевантният диалектически икотехномически ексоингредиент (ДДИТЕИ) е ДИТЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИТЕИ без посредничеството на трети
ДИТЕИ. Двойката от дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и
дерелевантна външна страна) на икотехномическия ексопредмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната
вътрешна страна на икотехномическия ексопредмет се определя като дерелевантен икотехномически ексоинституит, дерелевантната външна страна
– като дерелевантен икотехномически ексоексституит, а тяхната цялостност
(като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен
икотехномически ексоконституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икотехномическия ексопредмет. Дерелевантната външна
страна, която е външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient), е
разкрита (експлицирана) страна в икотехномическия ексопредмет. Чрез дерелевантната външна страна икотехномическият ексопредмет въздейства (оказва
икотехномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на
това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез
дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът
на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък
дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на
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дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната
външна страна са икотехномически противоположности и взаимоотношението
(и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа,
т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икотехномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИТЕИ,
докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИТЕИ на икотехномическия предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор,
задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната
вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна
страна (както и на икотехномическия ексопредмет като цяло), така че да се
достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната
вътрешна страна. С това икотехномическият ексопредмет преминава към друг
икотехномически хомеостазис.
Когато икотехномическият ексопредмет е икотехномически обект, тогава
ДДИТЕИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient). Когато икотехномическият ексопредмет е икотехномическа система, тогава ДДИТЕИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) с
разновидности системен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system external derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient).
Когато определен ДДИТЕИ на даден икотехномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икотехномически ексопредмет [т.е. като
икотехномически субексопредмет* (ecotechnomic subthing)] със свои ДДИТЕИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икотехномически
субексоингредиенти* (derelevant dialectical ecotechnomic subexoingredients)
(ДДИТСЕИ) (те са ДДИТЕИ на икотехномическия субексопредмет) (напр. ек44
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сосъдържание на икотехномическата ексосъщност, ексоформа на икотехномическата ексосъщност, ексосъдържание на икотехномическото ексоявление, ексоформа на икотехномическото ексоявление, ексосъщност на икотехномическото ексосъдържание, ексоявление на икотехномическото ексосъдържание,
ексосъщност на икотехномическата ексоформа, ексоявление на икотехномическата ексоформа и т.н.). Разновидности на ДДИТСЕИ са обектният дерелевантен диалектически икотехномически субексоингредиент* (object
derelevant dialectical ecotechnomic subexoingredient) и системният дерелевантен диалектически икотехномически субексоингредиент* (system derelevant dialectical ecotechnomic subexoingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икотехномически
ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. табл. 1.1).
Някои разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент са посочени във фиг. 1.2.
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Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически
ексоингредиент
Клетъчен ДДИТЕИ
Основен ДДИТЕИ

Съвместим ДДИТЕИ

Градивен ДДИТЕИ

Изходен
ДДИТЕИ

Дукоплетен
ДДИТЕИ

Изходен
вътрешен
ДДИТЕИ

Изходен
външен
ДДИТЕИ

Изходен
цялостен
ДДИТЕИ

Изходен
дукоален
ДДИТЕИ

Изходен
дукоплетен
ДДИТЕИ

Единен
ДДИТЕИ

Дукоален
ДДИТЕИ

Единен
вътрешен
ДДИТЕИ

Единен
външен
ДДИТЕИ

Единен
цялостен
ДДИТЕИ

Единен
дукоален
ДДИТЕИ

Единен
дукоплетен
ДДИТЕИ

Мултисеален
ДДИТЕИ

ВътреВъншен
шен
ДДИТЕИ
ДДИТЕИ

Цялостен
ДДИТЕИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИТЕИ

Мултисеален
външен
ДДИТЕИ

Мултисеален цялостен
ДДИТЕИ

Мултисеален дукоален
ДДИТЕИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИТЕИ

Мултисеплетен
ДДИТЕИ

Отделен ДДИТЕИ
Съставен ДДИТЕИ

Самостоен ДДИТЕИ

Дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(ДДИТЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИТЕИ

Мултисеплетен
външен
ДДИТЕИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИТЕИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИТЕИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент(и). Всеки ДДИТЕИ се отнася за определен
икотехномически ексопредмет (ИТЕП). Когато ИТЕП е икотехномически
обект, съответният ДДИТЕИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ОДДИТЕИ), а когато е икотехномическа система,
съответният ДДИТЕИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (СДДИТЕИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОДДИТЕИ, а другият за СДДИТЕИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта –
един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИТЕИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДДИТЕИ (вж. точка 2.9 на настоящата
статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [1]
Клетъчни ДДИТЕИ
Основни ДДИТЕИ
Самостойни
ДДИТЕИ

Съвместими ДДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Вътрешни
ДДИТЕИ

Външни
ДДИТЕИ

Цялостни
ДДИТЕИ

Дукоални
ДДИТЕИ

Дукоплетни
ДДИТЕИ

1

изх

ИТ ексосъщност
(вътрешна
определеност на
ИТЕП; източник на
ексоявлението)

ИТ ексоявление (външна определеност на
ИТЕП; начин
на изразяване
на ексосъщността)

ИТ ексодиспозит (цялостна определеност на
ИТЕП, която
има йерархичен характер)

ИТ ексодиспозант

ИТ ексодис
позат (ИТ
ексодиспозификат)

2

изх

ИТ ексосъдържание
(вътрешно
състояние
на ИТЕП;
източник на
ексоформата)

ИТ ексоформа (външно състояние на ИТЕП;
начин на съще-ствуване
на ексосъдържанието)

ИТ ексоспецифит (цялостно
състояние на
ИТЕП, което
има устойчив
характер)

ИТ ексоспецифант

ИТ ексоспе
цифат (ИТ
ексоспецификат)

3

изх

ИТ ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИТЕП; източник на
ексосуперстантата)

ИТ ексосуперстанта
(външно същество или
основание на
ИТЕП; начин
на реализиране на ексосубстанцията)

ИТ ексосустит (цялостно същество
или основание
на ИТЕП, което има динамичен характер)

ИТ ексосустант

ИТ ексосустат (ИТ ексосусти-фикат)
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [2]
Клетъчни ДДИТЕИ
Основни ДДИТЕИ
Самостойни
ДДИТЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
ДДИТЕИ

Дукоални
ДДИТЕИ

Дукоплетни
ДДИТЕИ

Вътрешни
ДДИТЕИ

Външни
ДДИТЕИ

ИТ ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИТЕП; източник на
ексопроявлението)

ИТ ексопроявление
(ексофенофо
рма)
(външно
битие на
ИТЕП; начин
на изявяване
на ексобитието)

ИТ ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ ексодиспецифант

ИТ ексодиспецификант

ИТ ексоесфеноформант

ИТ ексоесфеноформат

ИТ ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИТЕП; съвкупностен
източник на
ексопроявлението)

ИТ ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИТ ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ ексодиспецифат

ИТ ексодиспецификат

ИТ ексоесфеноформатант

ИТ ексоесфеноформатат

ИТ ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИТЕП; единен източник
на ексопроявлението)

ИТ ексофеноформатит
(единно
външно битие на
ИТЕП; единен начин на
изявяване на
ексобитието)

ИТ ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ ексодиспецифит

ИТ ексодиспецифитит

ИТ ексоесфеноформатинт

ИТ ексоесфеноформатит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [3]
Клетъчни ДДИТЕИ
Основни ДДИТЕИ
Самостойни
ДДИТЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
ДДИТЕИ

Дукоални
ДДИТЕИ

Дукоплетни
ДДИТЕИ

Вътрешни
ДДИТЕИ

Външни
ДДИТЕИ

ИТ ексосубстрат (вътрешна основа на ИТЕП;
източник на
ексосуперстрата)

ИТ ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИТЕП; начин
на осъществяване на
ексосубстрата)

ИТ ексосустрит (цялостна основа на
ИТЕП, която
има динамична устойчивост)

ИТ ексоспецисустант

ИТ ексоспецисустификант

ИТ ексосустрант

ИТ ексосустрат

ИТ ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИТЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

ИТ ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИТ ексосустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИТЕП, която
има динамична устойчивост)

ИТ ексоспецисустат

ИТ ексоспецисустификат

ИТ ексосустратант

ИТ ексосустратат

ИТ ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИТЕП; единен източник
на ексосуперстратита)

ИТ ексосуперстратит
(единна
външна основа на
ИТЕП; единен начин на
осъществяване на ексосубстратита)

ИТ ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИТЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИТ ексоспецисустит

ИТ ексоспецисустифитит

ИТ ексосустратинт

ИТ ексосустратит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [4]
Клетъчни ДДИТЕИ
Основни ДДИТЕИ
Самостойни
ДДИТЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
ДДИТЕИ

Дукоални
ДДИТЕИ

Дукоплетни
ДДИТЕИ

ИТ ексоексодисустант

ИТ ексодисустификант

ИТ ексосусенсант

ИТ ексосусенсат

ИТ ексодисустат

ИТ ексодисустификат

ИТ ексосусенстант

ИТ ексосусенстат

ИТ ексодисустит

ИТ ексодисустифитит

ИТ ексосусенстинт

ИТ ексосусенстит

Вътрешни
ДДИТЕИ

Външни
ДДИТЕИ

ИТ ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИТЕП;
източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ИТЕП; начин
на постигане
на ексосмисъла)

ИТ ексосусенсит (цялостно предназначение
на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ ексосенстат (съвкупностно
вътрешно
предназначение на
ИТЕП; съвкупностен
източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИТ ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ИТЕП; единен източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИТЕП; единен начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИТ ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [5]
Клетъчни ДДИТЕИ
Основни ДДИТЕИ
Самостойни
ДДИТЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
ДДИТЕИ

Дукоални
ДДИТЕИ

Дукоплетни
ДДИТЕИ

ИТ ексотристрант

ИТ ексотристратификант

Вътрешни
ДДИТЕИ

Външни
ДДИТЕИ

ИТ ексоестество (природа) (вътрешна реалност на
ИТЕП; източник на ексодадеността)

ИТ ексодаденост (външна
реалност на
ИТЕП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
ексоестеството)

ИТ ексореалитит (цялостна реалност на ИТЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ИТ ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИТЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИТ ексофактитат (съвкупностна
външна реалност на
ИТЕП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИТ ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИТЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ ексонаИТ ексофакИТ ексореатитит (единна
туритит
лититатит
(единна вът- външна реал(единна цяност на
решна реаллостна реалност на
ИТЕП; единен ност на ИТЕП;
ИТЕП; единен
начин на вакоято има йеизточник на
лидизиране
рархична диексодаденостили утвържнамична уста)
даване на ектойчивост)
соестеството)
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ИТ ексореалитант

ИТ ексотристрат
ИТ ексореали-титант

ИТ ексотристрит
ИТ ексореали-титинт

ИТ ексореалитат

ИТ ексотристратификат
ИТ ексореали-титат

ИТ ексотристратифитит
ИТ ексореали-титит
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Пояснения за табл. 1.2. ДДИТЕИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент(и), изх – изходен ДДИТЕИ, мал – мултисеален
ДДИТЕИ, мпл – мултисеплетен ДДИТЕИ, едн – единен ДДИТЕИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
ДДИТЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението икотехномически, което е означено с ИТ. Всеки ДДИТЕИ се отнася за определен икотехномически ексопредмет (ИТЕП). Когато
ИТЕП е икотехномически обект, съответният ДДИТЕИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ОДДИТЕИ), а когато е
икотехномическа система, съответният ДДИТЕИ е системен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент (СДДИТЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИТЕИ, а другият за
СДДИТЕИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Множеството от дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти е съставено от дерелевантни диалектически икотехномически
клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален
и дукомплетен ДДИТЕИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният ДДИТЕИ). Всички те са клетъчни ДДИТЕИ и са разновидности на клетъчния ДДИТЕИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните ДДИТЕИ образуват подразновидности на
клетъчните и на самостойните ДДИТЕИ, които взаимно се покриват. За да се
избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните
ДДИТЕИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Вътрешният и външният ДДИТЕИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
52
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системен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че вътрешният ДДИТЕИ е вътрешен градивен ДДИТЕИ, а външният ДДИТЕИ е външен градивен ДДИТЕИ. Вътрешни и външни градивни
ДДИТЕИ съответно са икотехномическата ексосъщност и икотехномическото ексоявление, икотехномическото ексосъдържание и икотехномическата
ексоформа, икотехномическата ексосубстанция и икотехномическата ексосуперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДДИТЕИ в своята дерелевантна
диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient), който е и самият икотехномически ексопредмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Градивният и
цялостният ДДИТЕИ са разновидности на основния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че градивният ДДИТЕИ е градивен основен ДДИТЕИ, а цялостният ДДИТЕИ е цялостен основен ДДИТЕИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДДИТЕИ е дукоалният дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (двузначен ДДИТЕИ; ДДИТЕИ с
две значения) [в т.ч. обектен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен ДДИТЕИ, така че дукоалният ДДИТЕИ е или вътрешен ДДИТЕИ, или външен
ДДИТЕИ. Вътрешният и външният ДДИТЕИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от ДДИТЕИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (двуелементен ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен
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дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)].
Дукоалният и дукоплетния ДДИТЕИ са разновидности на съвместимия дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (съвместим на основния ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че дукоалният ДДИТЕИ е дукоален съвместим
ДДИТЕИ, а дукоплетният ДДИТЕИ е дукоплетен съвместим ДДИТЕИ.
Основният и съвместимият ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)],
така че основният ДДИТЕИ е основен клетъчен ДДИТЕИ, а съвместимият
ДДИТЕИ е съвместим клетъчен ДДИТЕИ. Клетъчните ДДИТЕИ от даден
самостоен вид образуват някаква дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system derelevant dialectical ecotechnomic cell)] в множеството от дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиенти; затова посоченото множество е семейство от дерелевантни диалектически икотехномически клетки. Който и да е дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Основният и дукоалният ДДИТЕИ са разновидности на унитарния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (unitary derele54
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vant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен
ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)], така че основният ДДИТЕИ е основен унитарен ДДИТЕИ, а
дукоалният ДДИТЕИ е дукоален унитарен ДДИТЕИ. От своя страна унитарният ДДИТЕИ и дукоплетният ДДИТЕИ са разновидности на клетъчния ДДИТЕИ.
Цялостният и съвместимият ДДИТЕИ са разновидности на масивния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е масив от вътрешни
и външни ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен масивен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)], така че цялостният ДДИТЕИ е цялостетн масивен ДДИТЕИ, а съвместимият ДДИТЕИ е съвместим масивен ДДИТЕИ. От
своя страна масивният ДДИТЕИ и градивният ДДИТЕИ са разновидности на
клетъчния ДДИТЕИ.
Градивният и съвместимият ДДИТЕИ са разновидности на частния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (particular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като не съдържа цялостен
вътрешен и външен ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че градивният ДДИТЕИ е градивен
частен ДДИТЕИ, а съвместимият ДДИТЕИ е съвместим частен ДДИТЕИ.
От своя страна частният ДДИТЕИ и цялостният ДДИТЕИ са разновидности на
клетъчния ДДИТЕИ.
Основният и дукоплетният ДДИТЕИ са разновидности на уникоалния
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни
клетъчни ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен уникоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен уникоален дерелевантен диалекти55
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чески икотехномически ексоингредиент* (system unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)], така че основният ДДИТЕИ е основен уникоален
ДДИТЕИ, а дукоплетният ДДИТЕИ е дукомплетен уникоален ДДИТЕИ. От
своя страна уникоалният ДДИТЕИ и дукоалният ДДИТЕИ са разновидности
на клетъчния ДДИТЕИ.
2. Разновидности на самостойния дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Разновидности на самостойния ДДИТЕИ са изходният, единният,
мултисеалният и мултисеплетният ДДИТЕИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният, комбинираният, разединеният и унисеалният ДДИТЕИ). Всички те са самостойни ДДИТЕИ и са разновидности на самостойния ДДИТЕИ.
2.1. Изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object initial derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system initial derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] е този, който на
дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и
специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДДИТЕИ и
служи за извеждането на останалите ДДИТЕИ на същото това равнище. Разновидности на изходния ДДИТЕИ са: (1) изходният вътрешен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial internal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial
internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е изходен ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) изходният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(initial external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
56
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системен изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system initial external derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) изходният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object initial entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и цялостен
ДДИТЕИ), (4) изходният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object initial ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ
и дукоален ДДИТЕИ), (5) изходният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е изходен ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) –
(5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (initial derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object initial
derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system initial derelevant dialectical
ecotechnomic cell)].
Изходният вътрешен ДДИТЕИ и изходният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial
constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изхо57
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ден градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial constructive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ), наречен още първичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (primary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен първичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object primary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен първичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system primary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(табл. 2). Тоест изходният ДДИТЕИ и градивният ДДИТЕИ формират понятието за първичен ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен първичните
ДДИТЕИ, са вторични ДДИТЕИ). Затова пък изходният ДДИТЕИ или градивният ДДИТЕИ формират понятието за начален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (inceptive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен начален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object inceptive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен начален първичен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system inceptive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен
началните ДДИТЕИ, са обобщени ДДИТЕИ). Разновидности на началния
ДДИТЕИ са разновидностите на отделния ДДИТЕИ и тези на градивния ДДИТЕИ.
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Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен ДДИТЕИ
Градивен ДДИТЕИ
Дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (ДДИТЕИ)

Масивен ДДИТЕИ
Съвместим
ДДИТЕИ

Основен ДДИТЕИ
Градивен ДДИТЕИ

Изходен
ДДИТЕИ

Изходен масивен ДДИТЕИ

Мултисеален
ДДИТЕИ

Единен
ДДИТЕИ

Изходен градивен
ДДИТЕИ =
= първичен
ДДИТЕИ

Дукоплетен
ДДИТЕИ

Комбиниран градивен ДДИТЕИ

Комбиниран масивен ДДИТЕИ =
= обобщен ДДИТЕИ

Мултисеплетен
ДДИТЕИ

Отделен ДДИТЕИ
Съставен ДДИТЕИ

Комбиниран ДДИТЕИ

Самостоен ДДИТЕИ

Изходен
ДДИТЕИ

ВътреВъншен
шен
ДДИТЕИ
ДДИТЕИ

Цялостен Дукоален
ДДИТЕИ ДДИТЕИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ДДИТЕИ, комбинираният градивен
ДДИТЕИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ДДИТЕИ образуват вторичните ДДИТЕИ. Изходният масивен ДДИТЕИ, комбинираният градивен ДДИТЕИ и изходният градивен (първичнияг) ДДИТЕИ образуват началните
ДДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен ДДИТЕИ и изходният цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен диалекти59
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чески икотехномически ексоингредиент* (initial basic derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial
basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Изходният дукоален ДДИТЕИ и изходният
дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен изходен съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Изходният основен ДДИТЕИ и изходният съвместим ДДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial cellular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial
cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system initial cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е изходен ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка.
Изходният основен ДДИТЕИ и изходният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial unitary
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Изходният цялостен ДДИТЕИ и
изходният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингре60
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диент* (initial massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object initial massive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен изходен масивен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system initial massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТЕИ и масивен
ДДИТЕИ). Изходният градивен ДДИТЕИ и изходният съвместим ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial
particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен
частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system initial particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е изходен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Изходният основен ДДИТЕИ и изходният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (initial unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен
ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
2.2. Единен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Единният дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
единен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object united derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] е този, който на
дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и
специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни ДДИТЕИ
или от други единни ДДИТЕИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го ДДИТЕИ на същото това равнище. Негови разно61
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видности са: (1) единният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united internal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен
ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) единният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united external derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united
external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system united external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е единен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) единният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united entire
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е единен ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) единният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5)
единният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic exoingredient) и системен единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и дукоплетен
ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диа62
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лектическа икотехномическа клетка* (united derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object united derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(system united derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още холистичен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (whole derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен холистичен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object whole derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system whole derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Тоест единният ДДИТЕИ и цялостният
ДДИТЕИ формират понятието за холистичен ДДИТЕИ (всички останали
ДДИТЕИ, освен холистичните ДДИТЕИ, са нехолистични ДДИТЕИ). Затова
пък единният ДДИТЕИ или цялостният ДДИТЕИ формират понятието за
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(joint derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съединен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
joint derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system joint
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ,
освен съединените ДДИТЕИ, са разделени ДДИТЕИ). Разновидности на съединения ДДИТЕИ са разновидностите на единния ДДИТЕИ и тези на цялостния ДДИТЕИ.
Единният вътрешен ДДИТЕИ и единният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united
constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя страна
единният градивен ДДИТЕИ и единният цялостен ДДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united basic derelevant dialectical ecotech63
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nomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен основен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united basic
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен
ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Единният дукоален ДДИТЕИ и единният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен единен съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system united compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Единният основен ДДИТЕИ и единният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united cellular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват единната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен ДДИТЕИ и единният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united unitary
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен унитарен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
united unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
единен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Единният цялостен ДДИТЕИ и единният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
64
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единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united massive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Единният градивен ДДИТЕИ и единният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на
по-общото понятие за единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Единният основен ДДИТЕИ и единният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
2.3. Отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният ДДИТЕИ и единният ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)],
така че изходният ДДИТЕИ е изходен отделен ДДИТЕИ, а единният ДДИТЕИ е единен отделен ДДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) отделният
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
65
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обектен отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен отделен вътрешен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system separate internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) отделният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate external derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен външен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate external
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен външен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
separate external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) отделният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate entire
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object separate entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) отделният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен отделен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и дукоален
ДДИТЕИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е отделен ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (separate derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна от66
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делна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object
separate derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system separate derelevant
dialectical ecotechnomic cell)].
Отделният вътрешен ДДИТЕИ и отделният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
separate constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate constructive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От
своя страна отделният градивен ДДИТЕИ и отделният цялостен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate
basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Отделният дукоален
ДДИТЕИ и отделният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен съвместим
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
separate compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Отделният основен ДДИТЕИ и отделният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен клетъчен дерелевантен диалекти67
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чески икотехномически ексоингредиент* (system separate cellular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и
клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
отделната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Отделният основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (prerequisited derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object prerequisited derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system prerequisited derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (табл. 3). Тоест отделният ДДИТЕИ и основният ДДИТЕИ формират понятието за предпоставен
ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен предпоставените ДДИТЕИ, са изведени ДДИТЕИ). Затова пък отделният ДДИТЕИ или основният ДДИТЕИ
формират понятието за независим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (independent derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен независим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object independent derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен независим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system independent derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен независимите ДДИТЕИ, са зависими ДДИТЕИ). Разновидности на независимия
ДДИТЕИ са разновидностите на отделния ДДИТЕИ и тези на основния ДДИТЕИ.
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Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
Клетъчен ДДИТЕИ
Съвместим ДДИТЕИ

Градивен ДДИТЕИ
ВътреВъншен
шен
ДДИТЕИ
ДДИТЕИ

Цялостен
ДДИТЕИ

Дукоален
ДДИТЕИ

Дукоплетен
ДДИТЕИ

Отделен основен ДДИТЕИ =
= предпоставен ДДИТЕИ

Отделен съвместим
ДДИТЕИ

Съставен основен ДДИТЕИ

Съставен
съвместим ДДИТЕИ =
= зависим ДДИТЕИ

Мултисеален
ДДИТЕИ

Единен
ДДИТЕИ

Изходен
ДДИТЕИ

Основен ДДИТЕИ

Мултисеплетен
ДДИТЕИ

Отделен ДДИТЕИ
Съставен ДДИТЕИ

Самостоен ДДИТЕИ

Дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ДДИТЕИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДДИТЕИ, съставният основен
ДДИТЕИ и съставният съвместим (зависимият) ДДИТЕИ образуват изведените ДДИТЕИ. Отделният съвместим ДДИТЕИ, съставният основен ДДИТЕИ
и отделният основен (предпоставеният) ДДИТЕИ образуват независимите
ДДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен ДДИТЕИ и отделният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен дереле69
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вантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate
unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е отделен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Отделният цялостен
ДДИТЕИ и отделният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (separate massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Отделният градивен ДДИТЕИ и отделният
съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(separate particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object separate particular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен отделен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system separate particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Отделният основен ДДИТЕИ и отделният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object separate unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system separate unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
2.4. Мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Мултисеалният дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ек70
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соингредиент* (object multiseal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] е многозначен ДДИТЕИ (ДДИТЕИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен ДДИТЕИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни ДДИТЕИ. Негови разновидности
са: (1) мултисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) мултисеалният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseal external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object multiseal external derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal external derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ
и външен ДДИТЕИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal
entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal ducoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелеван71
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тен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseal derelevant dialectical
ecotechnomic cell) и системна мултисеална дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system multiseal derelevant dialectical ecotechnomic
cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (general derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен всеобщ дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object general derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен всеобщ дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system general derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)]. Тоест мултисеалният ДДИТЕИ и дукоалният
ДДИТЕИ формират понятието за всеобщ ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен всеобщите ДДИТЕИ, са невсеобщи ДДИТЕИ). Затова пък мултисеалният ДДИТЕИ или дукоалният ДДИТЕИ формират понятието за общ
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (common
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен общ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object common
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен общ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system common
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ,
освен общите ДДИТЕИ, са еднозначни ДДИТЕИ). Разновидности на общия
ДДИТЕИ са разновидностите на мултисеалния ДДИТЕИ и тези на дукоалния
ДДИТЕИ.
Мултисеалният вътрешен ДДИТЕИ и мултисеалният външен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal constructive
72
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derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object multiseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal constructive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя страна мултисеалният градивен ДДИТЕИ и мултисеалният цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal basic
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Мултисеалният дукоален ДДИТЕИ и мултисеалният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object multiseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
multiseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Мултисеалният основен ДДИТЕИ и мултисеалният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (multiseal cellular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal
cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
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Мултисеалният основен ДДИТЕИ и мултисеалният дукоален ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal unitary
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object multiseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и унитарен
ДДИТЕИ). Мултисеалният цялостен ДДИТЕИ и мултисеалният съвместим
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален масивен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal
massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и масивен
ДДИТЕИ). Мултисеалният градивен ДДИТЕИ и мултисеалният съвместим
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal
particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseal particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ и
частен ДДИТЕИ). Мултисеалният основен ДДИТЕИ и мултисеалният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal unicoal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТЕИ
и уникоален ДДИТЕИ).
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2.5. Мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
Мултисеплетният дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен мултисеплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за
съвкупността от всички отделни ДДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (multiseplete internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system multiseplete internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) мултисеплетният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен външен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно
е мултисеплетен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) мултисеплетният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseplete entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) мултисеплетният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseplete ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотех75
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номически ексоингредиент* (object multiseplete ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete
ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5) мултисеплетният дукоплетен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic exoingredient) и
системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ
и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete derelevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още групов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (group derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен групов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object group derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен групов дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system group derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният ДДИТЕИ и
дукоплетният ДДИТЕИ формират понятието за групов ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен груповите ДДИТЕИ, са негрупови ДДИТЕИ). Затова
пък мултисеплетният ДДИТЕИ или дукоплетният ДДИТЕИ формират понятието за съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (totalitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object totalitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system totalitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен съвкупностните ДДИТЕИ, са
76
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единични ДДИТЕИ). Разновидности на съвкупностния ДДИТЕИ са разновидностите на мултисеплетния ДДИТЕИ и тези на дукоплетния ДДИТЕИ.
Мултисеплетният вътрешен ДДИТЕИ и мултисеплетният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete
constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object multiseplete constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя страна мултисеплетният градивен ДДИТЕИ и мултисеплетният цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object multiseplete basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete basic derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Мултисеплетният дукоален ДДИТЕИ и мултисеплетният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete compatible derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Мултисеплетният основен ДДИТЕИ и мултисеплетният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete cellular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingre77
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dient) и системен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ
и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка.
Мултисеплетният основен ДДИТЕИ и мултисеплетният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete
unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete unitary
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Мултисеплетният цялостен ДДИТЕИ и
мултисеплетният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (multiseplete massive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system multiseplete massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Мултисеплетният градивен ДДИТЕИ и мултисеплетният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete particular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Мултисеплетният основен ДДИТЕИ и мултисеплетният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ек78
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соингредиент* (multiseplete unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
2.6. Съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Мултисеалният ДДИТЕИ и мултисеплетният ДДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че мултисеалният ДДИТЕИ е мултисеален съставен ДДИТЕИ, а мултисеплетният ДДИТЕИ е мултисеплетен
съставен ДДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound
internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound internal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и вътрешен
ДДИТЕИ), (2) съставният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound external
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен външен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
compound external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) съставният цялостен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
79
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съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и цялостен
ДДИТЕИ), (4) съставният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound ducoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(compound ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен съставен дукоплетен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (compound derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object compound derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system compound derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен ДДИТЕИ и съставният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
compound constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system compound constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя страна съставният градивен ДДИТЕИ и съставният цялостен
80
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ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен
основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object compound basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system compound basic derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Съставният дукоален ДДИТЕИ и съставният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object compound compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound compatible derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и съвместим
ДДИТЕИ). Съставният основен ДДИТЕИ и съставният съвместим ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound cellular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object compound cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound cellular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и клетъчен
ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още зависим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (dependent derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен зависим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object dependent derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен зависим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system dependent derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (табл. 3). Тоест съставният ДДИТЕИ и съвместимият ДДИТЕИ формират понятието за зависим ДДИТЕИ (всички остана81
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ли ДДИТЕИ, освен зависимите ДДИТЕИ, са независими ДДИТЕИ). Затова
пък съставният ДДИТЕИ или съвместимият ДДИТЕИ формират понятието
за изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (deduced derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object deduced derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system deduced derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен изведените ДДИТЕИ, са предпоставени ДДИТЕИ). Разновидности на изведения ДДИТЕИ са разновидностите на съставния ДДИТЕИ
и тези на съвместимия ДДИТЕИ.
Съставният основен ДДИТЕИ и съставният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Съставният цялостен ДДИТЕИ и съставният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (compound massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Съставният градивен
ДДИТЕИ и съставният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (compound particular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object compound particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound
particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
82
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съставен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Съставният основен ДДИТЕИ и съставният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
2.7. Самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният ДДИТЕИ и съставният ДДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че отделният ДДИТЕИ е отделен самостоен
ДДИТЕИ, а съставният ДДИТЕИ е съставен самостоен ДДИТЕИ. Негови
разновидности са: (1) самостойният вътрешен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-valued internal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued
internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2)
самостойният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен външен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самосто83
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ен ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) самостойният цялостен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-valued entire derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4)
самостойният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (self-valued ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object self-valued ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued
ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5) самостойният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-valued
derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-valued derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-valued derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен ДДИТЕИ и самостойният външен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued constructive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object self-valued constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехно84
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мически ексоингредиент* (system self-valued constructive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и градивен
ДДИТЕИ). От своя страна самостойният градивен ДДИТЕИ и самостойният
цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(self-valued basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object self-valued basic derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system self-valued basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Самостойният дукоален ДДИТЕИ и самостойният дукоплетен
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (selfvalued compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object self-valued compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Самостойният основен ДДИТЕИ и самостойният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued cellular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен клетъчен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка. Който и да е дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка.
Самостойният основен ДДИТЕИ и самостойният дукоален ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued unitary
85
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derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object self-valued unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued unitary derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и унитарен
ДДИТЕИ). Самостойният цялостен ДДИТЕИ и самостойният съвместим
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued
massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостойен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Самостойният градивен ДДИТЕИ и самостойният съвместим
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued
particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Самостойният основен ДДИТЕИ и самостойният дукомплетен
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (selfvalued unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
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2.8. Самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният и мултисеалният ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
(тъй като е едноелементен самостоен ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че отделния ДДИТЕИ е отделен самостоятелен ДДИТЕИ, а мултисеалният ДДИТЕИ е мултисеален самостоятелен ДДИТЕИ. От своя
страна самостоятелният ДДИТЕИ и мултисеплетният ДДИТЕИ са разновидности на самостойния ДДИТЕИ. Разновидности на самостоятелния ДДИТЕИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent internal derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-dependent internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и вътрешен
ДДИТЕИ), (2) самостоятелният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent external derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-dependent external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и външен
ДДИТЕИ), (3) самостоятелният цялостен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-dependent entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-dependent entire derelevant dialectical ecotech87
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nomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и цялостен
ДДИТЕИ), (4) самостоятелният дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-dependent ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-dependent ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и дукоален
ДДИТЕИ), (5) самостоятелният дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-dependent ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
self-dependent ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и
дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent
derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-dependent
derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-dependent
derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен ДДИТЕИ и самостоятелният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (selfdependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system selfdependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя страна самостоятелният градивен ДДИТЕИ и самостоятелният цялостен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent basic
88

832

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ
и основен ДДИТЕИ). Самостоятелният дукоален ДДИТЕИ и самостоятелният
дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ).
Самостоятелният основен ДДИТЕИ и самостоятелният съвместим ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent cellular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent cellular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостоятелният основен ДДИТЕИ и самостоятелният дукоален ДДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent
unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent unitary
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостояте89
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лен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Самостоятелният цялостен ДДИТЕИ и
самостоятелният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (self-dependent massive derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Самостоятелният градивен ДДИТЕИ и самостоятелният съвместим ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent particular
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Самостоятелният основен ДДИТЕИ и самостоятелният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
Самостоятелният унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още единичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (single derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object single derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system single derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният ДДИТЕИ
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и унитарният ДДИТЕИ формират понятието за единичен ДДИТЕИ (всички
останали ДДИТЕИ, освен единичните ДДИТЕИ, са съвкупностни ДДИТЕИ).
Затова пък самостоятелният ДДИТЕИ или унитарният ДДИТЕИ формират понятието за негрупов дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (non-group derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен негрупов дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object non-group derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен негрупов дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system non-group derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен негруповите ДДИТЕИ, са групови
ДДИТЕИ). Разновидности на негруповия ДДИТЕИ са разновидностите на самостоятелния ДДИТЕИ и тези на унитарния ДДИТЕИ.
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Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен ДДИТЕИ
Дукоплетен
ДДИТЕИ

Унитарен ДДИТЕИ
Дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(ДДИТЕИ)

Основен ДДИТЕИ
Градивен ДДИТЕИ

Дукоплетен
ДДИТЕИ

Единен
ДДИТЕИ

Изходен
ДДИТЕИ

Цялостен Дукоален
ДДИТЕИ ДДИТЕИ

Самостоятелен унитарен ДДИТЕИ =
= единичен ДДИТЕИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДДИТЕИ

Мултисеален
ДДИТЕИ
Мулти-сеплетен ДДИТЕИ

Отделен ДДИТЕИ
Съставен ДДИТЕИ

Мултисеплетен ДДИТЕИ

Самостоятелен ДДИТЕИ

ВътреВъншен
шен
ДДИТЕИ
ДДИТЕИ

Самостоен ДДИТЕИ

Съвместим ДДИТЕИ

Мултисеплетен унитарен ДДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИТЕИ
=
групов
ДДИТЕИ

Пояснения табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДДИТЕИ, мултисеплетният
унитарен ДДИТЕИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДДИТЕИ образуват съвкупностните ДДИТЕИ. Самостоятелният дукоплетен ДДИТЕИ,
мултисеплетният унитарен ДДИТЕИ и самостоятелният унитарен (единичният) ДДИТЕИ образуват негруповите ДДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
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2.9. Комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Единният и съставният ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е
масив от изходни и външни ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че единният
ДДИТЕИ е единен комбиниран ДДИТЕИ, а съставният ДДИТЕИ е съставен
комбиниран ДДИТЕИ. От своя страна комбинираният ДДИТЕИ и изходния
ДДИТЕИ са разновидности на самостойния ДДИТЕИ. Разновидности на комбинирания ДДИТЕИ са: (1) комбинираният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined internal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
combined internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined internal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ),
(2) комбинираният външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined external derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined external derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
combined external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и външен ДДИТЕИ), (3) комбинираният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(combined entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object combined entire derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined entire derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ
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и цялостен ДДИТЕИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ),
(5) комбинираният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system combined ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1)
– (5) образува някаква комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (combined derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (object combined derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна
комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system combined derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Комбинираният вътрешен ДДИТЕИ и комбинираният външен ДДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и
градивен ДДИТЕИ). От своя страна комбинираният градивен ДДИТЕИ и комбинираният цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined basic derelevant dialectical
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ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран основен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined basic
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Комбинираният дукоален ДДИТЕИ и комбинираният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (combined compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system combined compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Комбинираният основен ДДИТЕИ и комбинираният съвместим ДДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined cellular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined
cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined cellular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Комбинираният основен ДДИТЕИ и комбинираният дукоален ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system combined unitary derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ).
Комбинираният цялостен ДДИТЕИ и комбинираният съвместим ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
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масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object combined massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Комбинираният градивен ДДИТЕИ и комбинираният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined particular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и частен
ДДИТЕИ). Комбинираният основен ДДИТЕИ и комбинираният дукомплетен
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined
unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТЕИ и
уникоален ДДИТЕИ).
Комбинираният масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още обобщен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (generalized derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен обобщен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object generalized derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system generalized derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният ДДИТЕИ и
масивният ДДИТЕИ формират понятието за обобщен ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен обобщените ДДИТЕИ, са начални ДДИТЕИ). Затова пък
комбинираният ДДИТЕИ или масивният ДДИТЕИ формират понятието за
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(secondary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
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вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object secondary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system secondary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен вторичният ДДИТЕИ, са първични ДДИТЕИ). Разновидности на вторичния ДДИТЕИ са разновидностите на комбинирания ДДИТЕИ и тези на масивния ДДИТЕИ.
Когато комбинираният ДДИТЕИ обхваща всички известни изходни
ДДИТЕИ, тогава той е пълен комбиниран дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (full combined derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (full object combined
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и пълен системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (full
system combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. икотехномически конституит и фиг. 1 към икотехномически конститит), а когато
комбинираният ДДИТЕИ обхваща част от всички известни изходни ДДИТЕИ, тогава той е частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial combined derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial object
combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и частичен системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial system combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. икотехномически контуит и фиг. 1 към икотехномически контит).
Тези определения се отнасят и за всички разновидности на комбинирания
ДДИТЕИ.
2.10. Разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният и съставният ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като
не съдържа единен ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited derele97
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vant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че изходният ДДИТЕИ е изходен разединен ДДИТЕИ, а съсъставния ДДИТЕИ е съставен разединен
ДДИТЕИ. От своя страна разединеният ДДИТЕИ и единният ДДИТЕИ са разновидности на самостойния ДДИТЕИ. Разновидности на разединения ДДИТЕИ са: (1) разединеният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited internal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system disunited internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) разединеният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(disunited external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited external derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен разединен външен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disunited external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и
външен ДДИТЕИ), (3) разединеният цялостен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (disunited entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited entire
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system disunited entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) разединеният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5) разединеният дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (disunited ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен дерелеван98
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тен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката
(1) – (5) образува някаква разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен ДДИТЕИ и разединеният външен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited constructive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object disunited constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited constructive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и градивен
ДДИТЕИ). От своя страна разединеният градивен ДДИТЕИ и разединеният
цялостен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(disunited basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited basic derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и основен
ДДИТЕИ). Разединеният дукоален ДДИТЕИ и разединеният дукоплетен
ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited
compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disunited compatible derelevant
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dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и
съвместим ДДИТЕИ). Разединеният основен ДДИТЕИ и разединеният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited
cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited cellular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и клетъчен
ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват разединената дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Разединеният основен ДДИТЕИ и разединеният дукоален ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Разединеният цялостен ДДИТЕИ и разединеният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited
massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system disunited massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Разединеният градивен
ДДИТЕИ и разединеният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited particular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited
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particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
разединен ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Разединеният основен ДДИТЕИ и
разединеният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited
unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
Разединеният частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още разделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disjoint derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен разделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disjoint derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разделен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disjoint derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)]. Тоест разединеният ДДИТЕИ и частният
ДДИТЕИ формират понятието за разделен ДДИТЕИ (всички останали ДДИТЕИ, освен разделените ДДИТЕИ, са съединени ДДИТЕИ). Затова пък разединеният ДДИТЕИ или частният ДДИТЕИ формират понятието за нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(unwhole derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object unwhole derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system unwhole derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(всички останали ДДИТЕИ, освен нехолистичните ДДИТЕИ, са холистични
ДДИТЕИ). Разновидности на нехолистичния ДДИТЕИ са разновидностите на
разединения ДДИТЕИ и тези на частния ДДИТЕИ.
2.11. Унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният и мултисеплетният ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като
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съдържа еднозначни самостойни ДДИТЕИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че отделният ДДИТЕИ е
отделен унисеален ДДИТЕИ, а мултисеплетният ДДИТЕИ е мултисеплетен
унисеален ДДИТЕИ. От своя страна унисеалният ДДИТЕИ и мултисеалният
ДДИТЕИ са разновидности на самостойностия ДДИТЕИ. Разновидности на
унисеалния ДДИТЕИ са: (1) унисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и вътрешен ДДИТЕИ), (2) унисеалният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(uniseal external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal external derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и външен
ДДИТЕИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal entire derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal
entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и цялостен ДДИТЕИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal ducoal
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
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exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и дукоален ДДИТЕИ), (5)
унисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (uniseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object uniseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИТЕИ и дукоплетен ДДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(uniseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system uniseal derelevant dialectical
ecotechnomic cell)].
Унисеалният вътрешен ДДИТЕИ и унисеалният външен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и градивен ДДИТЕИ). От своя
страна унисеалният градивен ДДИТЕИ и унисеалният цялостен ДДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за унисеален основен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal basic derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален
основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system uniseal basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и основен ДДИТЕИ). Унисеалният дукоален
ДДИТЕИ и унисеалният дукоплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим дерелевантен диа103
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лектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е унисеален ДДИТЕИ и съвместим ДДИТЕИ). Унисеалният основен
ДДИТЕИ и унисеалният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal cellular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal
cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и клетъчен ДДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Унисеалният основен ДДИТЕИ и унисеалният дукоален ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal unitary derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
uniseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и унитарен ДДИТЕИ). Унисеалният цялостен ДДИТЕИ и унисеалният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal massive derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен дерелевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal massive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и масивен ДДИТЕИ). Унисеалният градивен
ДДИТЕИ и унисеалният съвместим ДДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic
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exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и частен ДДИТЕИ). Унисеалният основен ДДИТЕИ и унисеалният дукомплетен ДДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТЕИ и уникоален ДДИТЕИ).
Унисеалният уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (one-valued derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object one-valued derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system one-valued derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Тоест унисеалният ДДИТЕИ и
уникоалният ДДИТЕИ формират понятието за еднозначен ДДИТЕИ (всички
останали ДДИТЕИ, освен еднозначните ДДИТЕИ, са общи ДДИТЕИ). Затова
пък унисеалният ДДИТЕИ или уникоалният ДДИТЕИ формират понятието
за невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (non-general derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object non-general derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system non-general derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали ДДИТЕИ, освен невсеобщите ДДИТЕИ, са всеобщи
ДДИТЕИ). Разновидности на невсеобщия ДДИТЕИ са разновидностите на
унисеалния ДДИТЕИ и тези на уникоалния ДДИТЕИ.
В табл. 5, 6 и 7 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент, като са използвани изходни105
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те диалектически понятия за икотехномическа ексосъщност и икотехномическо ексоявление, икотехномическо ексосъдържание и икотехномическа ексоформа, икотехномическа ексосубстанция и икотехномическа ексосуперстанта. Вторите части на таблиците са кратки формати на първите им части.
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТEИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [1]

ИТ ексоспецифат
(ексокофоконтиат)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.специфатдиспозитсубконтиат

Е.специфатессубконтиат

Е.специфатфеносубконтиат

Е.специфатдиспозантсубконтиат

Е.специфатдиспозатсубконтиат

Е.специфатдиспозитсубконтиант

Е.специфатессубконтиант

Е.специфатфеносубконтиант

Е.специфатдиспозантсубконтиант

Е.специфатдиспозатсубконтиант

Е.диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)

Е.есспецифат (есспецифатсубекстуит)

Е.феноспецифат
(феноспецифатсубекстуит)

Е.диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)

Е.диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)

Е.специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)

Е.специфатсъщност
(специфатессубинтуит)

Е.специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)

Е.специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)

Е.специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)

Е.специфатдиспозитсубконтуит

Е.специфатессубконтуит

Е.специфатфеносубконтуит

Е.специфатдиспозантсубконтуит

Е.специфатдиспозатсубконтуит

107

851

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТEИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [2]

ИТ ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

Е.специфант
-диспозитсубконтиат

Е.специфант
-ессубконтиат

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттиат
субконтиат
субконтиат

Е.специфант
-диспозитсубконтиант

Е.специфант
-ессубконтиант

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттиант
субконтиант субконтиант

Е.диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Е.есспецифант (есспецифантсубекстуит)

Е.феноспецифант
(феноспецифантсубекстуит)

Е.специфант
-диспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Е.специфант Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеномен
диспозант
диспозат
-същност
(специфант(специфант(специфант- (специфантфеносубиндиспозантдиспозатессубинтуит)
туит)
субинтуит)
субинтуит)

Е.специфант
-диспозитсубконтуит

Е.специфант
-ессубконтуит

Е.диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Е.специфант- Е.специфант- Е.специфантфеносубкондиспозантдиспозаттуит
субконтуит
субконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТEИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [3]

ИТ ексоформа
(ексофоекстуит) (външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.фодиспозитсубконтиат
Е.фодиспо-

Е.есфосубко
нтиат

Е.фофеносуб
контиат

Е.фодиспозантсубконтиат

Е.фодиспозат
-субконтиат

зитсубконтиант

Е.есфосубко
нтиант

Е.фофеносуб
контиант

Е.фодиспозат
-субконтиант

Е.диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Е.фодиспозантсубконтиант

Е.фосъщност Е.феноформа
(фоессубекс- (фенофосутуит)
бекстуит)

Е.фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Е.диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Е.диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Е.есформа
(есфосубинтуит)

Е.фофеномен
(фофеносубинтуит)

Е.одиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Е.фодиспозитсубконтуит

Е.фодиспозант (фодиспозантсубинтуит)

Е.есфосубко
нтуит

Е.еофеносубконтуит

Е.фодиспозантсубконтуит

Е.фодиспозат
-субконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТEИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [4]

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.кодиспозит
-субконтиат

Е.коессубко
нтиат

Е.кофеносубконтиат

Е.кодиспозантсубконтиат

Е.кодиспозат
-субконтиат

Е.кодиспозит
-субконтиант

Е.коессубко
нтиант

Е.кофеносубконтиант

Е.кодиспозантсубконтиант

Е.кодиспозат
-субконтиант

Е.диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Е.ессъдържа
ние (ескосубекстуит)

Е.феносъдържание (фенокосубекстуит)

Е.диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Е.диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Е.кодиспози
т (кодиспозитсубинтуит)

Е.косъщност
(коессубинтуит)

Е.кофеномен
(кофеносубинтуит)

Е.кодиспозант (кодиспозантсубинтуит)

Е.кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Е.кодиспозит
-субконтуит

Е.коессубко
нтуит

Е.кофеносубконтуит

Е.кодиспозантсубконтуит

Е.кодиспозат
-субконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТEИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 1) [5]

ИТ ексоспецифит
(ексокофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.специфитдиспозитсубконтиат

Е.специфитессубконтиат

Е.специфитфеносубконтиат

Е.специфитдиспозантсубконтиат

Е.специфитдиспозатсубконтиат

Е.специфитдиспозитсубконтиант

Е.специфитессубконтиант

Е.специфитфеносубконтиант

Е.специфитдиспозантсубконтиант

Е.специфитдиспозатсубконтиант

Е.диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Е.есспецифи
т (есспецифитсубекстуит)

Е.феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Е.диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Е.диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Е.специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Е.специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Е.специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Е.специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Е.специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Е.специфитдиспозитсубконтуит

Е.специфитессубконтуит

Е.специфитфеносубконтуит

Е.специфитдиспозантсубконтуит

Е.специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения за табл. 5 (за двете части). ДДИТЕИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент(и). Всички понятия имат определението икотехномически, което за краткост е пропуснато или е означено с
ИТ. С Е. е означена представката ексо. Всеки ДДИТЕИ се отнася за определен
икотехномически ексопредмет (ИТЕП). Когато ИТЕП е икотехномически
обект, съответният ДДИТЕИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ОДДИТЕИ), а когато е икотехномическа система,
съответният ДДИТЕИ е системен дерелевантен диалектически икотехноми111
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чески ексоингредиент (СДДИТЕИ). Когато даден ИТЕП е подикотехномически ексопредмет (част, в т.ч. и диалектически икотехномически ексоингредиент) на друг ИТЕП, даденият ИТЕП е икотехномически субексопредмет
(ИТСЕП), а съответстващите му ДДИТЕИ са дерелевантни диалектически
икотехномически субексоингредиенти (ДДИТСЕИ). Когато ИТСЕП е икотехномически обект (икотехномически субобект, икотехномически подобект),
съответният ДДИТСЕИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически субексоингредиент (ОДДИТСЕИ), а когато е икотехномическа система (икотехномическа субситема, икотехномическа подосистема), съответният ДДИТСЕИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически
субексоингредиент (СДДИТСЕИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОДДИТСЕИ, а другият за СДДИТСЕИ. Тези пояснения
се отнасят и за табл. 6 и 7 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент.
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ИТ ексоформа
Формален ИТСЕП
(външно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексофодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИТЕП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИТЕП
Диспозитна форма

ИТ ексофосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИТЕП)
Форма на същността
Форма на същностния ИТСЕП
Същностна форма

ИТ ексофофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИТЕП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИТСЕП
Феноменна форма

ИТ ексодиспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИТЕП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИТСЕП
Формален диспозит

ИТ ексоесформа

ИТ ексофеноформа

(вътрешна определеност на външното
състояние на ИТЕП)
Същност на формата
Същност на формалния ИТСЕП
Формална същност

(външна определеност на външното
състояние на ИТЕП)
Явление на формата
Явление на формалния ИТСЕП
Формално явление
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ИТ ексосъдържание
Съдържателен
ИТСЕП
(вътрешно състояние на ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексокодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИТЕП)

ИТ ексокосъщност
(вътрешно състояние
на вътрешната определеност на ИТЕП)

Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИТЕП
Диспозитно съдържание

Съдържание на същността
Съдържание на същностния ИТСЕП
Същностно съдържание

ИТ ексокофеномен
(вътрешно състояние на външната
определеност на
ИТЕП)
Съдържание на явлението
Съдържание на феноменния ИТСЕП
Феноменно съдържание

ИТ ексодиспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИТЕП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИТСЕП
Съдържателен диспозит

ИТ ексоессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИТЕП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИТСЕП
Съдържателна същност

ИТ ексофеносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИТЕП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИТСЕП
Съдържателно явление
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически
икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосъдържаниеексоформа и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ИТ ексоспецифит
Специфитен
ИТЕП
(цялостно състояние на ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоспецидиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИТЕП)

ИТ ексоспецисъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ИТЕП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИТСЕП
Същностен специфит

ИТ ексоспецифеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИТЕП)

ИТ ексоесспецифит

ИТ ексофеноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИТЕП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИТЕП
Специфитно явление

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИТЕП
Диспозитен специфит
ИТ ексодиспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИТЕП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИТЕП
Специфитен диспозит

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИТЕП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИТЕП
Специфитна същност

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИТСЕП
Феноменен специфит

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ексосубингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически ексоспецидиспозит* (ecotechnomic exospecidisposite), икотехномическа ексоспецисъщност* (ecotechnomic exospeciessence) и
икотехномически ексоспецифеномен* (ecotechnomic exospeciphenomenon) и
обратните им икотехномически ексодиспоспецифит* (ecotechnomic exodis115
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pospecifite), икотехномически ексоесспецифит* (ecotechnomic exoesspecifite)
и икотехномически ексофеноспецифит* (ecotechnomic exophenospecifite);
(2) икотехномически ексокодиспозит* (ecotechnomic exocodisposite),
икотехномическа ексокосъщност* (ecotechnomic exocoessence) и икотехномически ексокофеномен* (ecotechnomic exocophenomenon) и обратните им
икотехномическо ексодиспосъдържание* (ecotechnomic exodispocontent),
икотехномическо ексоессъдържание* (ecotechnomic exoescontent) и икотехномическо ексофеносъдържание* (ecotechnomic exophenocontent);
(3) икотехномически ексофодиспозит* (ecotechnomic exofodisposite),
икотехномическа ексофосъщност* (ecotechnomic exofoessence) и икотехномически ексофофеномен* (ecotechnomic exofophenomenon) и обратните им
икотехномическа ексодиспоформа* (ecotechnomic exodispoform), икотехномическа ексоесформа* (ecotechnomic exoesform) и икотехномическа ексофеноформа* (ecotechnomic exophenoform).
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) (част 1) [1]

ИТ ексосустат (ексосубссуперсконтиат)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.сустатдиспозитсубконтиат

Е.сустатессубконтиат

Е.сустатфеносубконтиат

Е.сустатдиспозантсубконтиат

Е.сустатдиспозатсубконтиат

Е.сустатдиспозитсубконтиант

Е.сустатессубконтиант

Е.сустатфеносубконтиант

Е.сустатдиспозантсубконтиант

Е.сустатдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Е.есссустат
(ессустатсубекстуит)

Е.феносустат
(феносустатсубекстуит)

Е.диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Е.диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Е.сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Е.сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Е.сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Е.сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Е.сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Е.сустатдиспозитсубконтуит

Е.сустатессубконтуит

Е.сустатфеносубконтуит

Е.сустатдиспозантсубконтуит

Е.сустатдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) (част 1) [2]

ИТ ексосустант
(ексосубссуперсконтиант)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.сустантдиспозитсубконтиат

Е.сустантессубконтиат

Е.сустантфеносубконтиат

Е.сустантдиспозантсубконтиат

Е.сустантдиспозатсубконтиат

Е.сустантдиспозитсубконтиант

Е.сустантессубконтиант

Е.сустантфеносубконтиант

Е.сустантдиспозантсубконтиант

Е.сустантдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустант (диспозитсустантсубекстуит)

Е.ессустант
(ессустантсубекстуит)

Е.феносустан
т (феносустантсубекстуит)

Е.диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Е.диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Е.сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Е.сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Е.сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Е.сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Е.сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Е.сустантдиспозитсубконтуит

Е.сустантессубконтуит

Е.сустантфеносубконтуит

Е.сустантдиспозантсубконтуит

Е.сустантдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) (част 1) [3]

ИТ ексосуперстанта
(ексосуперсекстуит)
(външно
същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.суперсдиспозитсубконтиат

Е.ессуперссубконтиат

Е.суперсфен
осубконтиат

Е.суперсдиспозантсубконтиат

Е.суперсдиспозатсубконтиат

Е.суперсдиспозитсубконтиант

Е.ессуперссубконтиант

Е.сперсфенос
убконтиант

Е.суперсдиспозантсубконтиант

Е.суперсдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Е.суперссъщ
ност (суперсессубекстуит)

Е.феносупер
станта (феносуперссубе
кстуит)

Е.диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Е.диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Е.суперсдис
позит (суперсдиспозитсубинтуит)

Е.ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Е.суперсфен
омен (суперсфеносубинтуит)

Е.суперсдисп
озант (суперсдиспозантсубинтуит)

Е.суперсдисп
озат (суперсдиспозатсубинтуит)

Е.суперсдиспозитсубконтуит

Е.ессуперссубконтуит

Е.суперсфен
осубконтуит

Е.суперсдиспозантсубконтуит

Е.суперсдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) (част 1) [4]

ИТ ексосубстанция
(ексосубсинтуит)
(вътрешно
същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.субсдиспозитсубконтиат

Е.субсессубк
онтиат

Е.субсфеносубконтиат

Е.субсдиспозантсубконтиат

Е.субсдиспозатсубконтиат

Е.субсдиспозитсубконтиант

Е.субсессубк
онтиант

Е.субсфеносубконтиант

Е.субсдиспозантсубконтиант

Е.субсдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Е.ессубсстан
ция (ессубссубекстуит)

Е.феносубстанция
(феносубссубекстуит)
Е.субсфеноЕ.субсдиспо- Е.субссъщмен (субсфезит (субсдис- ност (субсес- носубинтуит)
позитсубинтуит)
субинтуит)
Е.субсфеноЕ.субсдиспо- Е.субсессубк субконтуит
онтуит
зитсубконтуит

Е.диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Е.диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Е.субсдиспоз
ант (субсдиспозантсубинтуит)

Е.субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Е.субсдиспозантсубконтуит

Е.субсдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) (част 1) [5]

ИТ ексосустит (ексосубссуперсконтуит) (цялостно същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
(ексоесфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТЕП)

ИТ ексосъщност
(ексоесинтуит) (вътрешна определеност на
ИТЕП)

ИТ ексоявление (ексофеноекстуит)
(външна определеност
на ИТЕП)

ИТ ексодиспозант
(ексоесфеноконтиант)

ИТ ексодиспозат
(ексоесфеноконтиат)

Е.суститдиспозитсубконтиат

Е.суститессубконтиат

Е.суститфеносубконтиат

Е.суститдиспозантсубконтиат

Е.суститдиспозатсубконтиат

Е.суститдиспозитсубконтиант

Е.суститессубконтиант

Е.суститфеносубконтиант

Е.суститдиспозантсубконтиант

Е.суститдиспозатсубконтиант

Е.диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Е.ессустит
(ессуститсубекстуит)

Е.феносустит
(феносуститсубекстуит)

Е.диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Е.диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Е.суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Е.суститсъщност
(суститессубинтуит)

Е.суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Е.суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Е.суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Е.суститдиспозитсубконтуит

Е.суститессубконтуит

Е.суститфеносубконтуит

Е.суститдиспозантсубконтуит

Е.суститдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанцияексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ИТ ексосуперстанта
Суперстантен
ИТСЕП
(външно същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосуперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТЕП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ИТЕП
Диспозитна суперстанта

ИТ ексосуперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТЕП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИТСЕП
Същностна суперстанта

ИТ ексосуперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИТЕП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИТСЕП
Феноменна суперстанта

ИТ ексодиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИТЕП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИТСЕП
Суперстантен диспозит

ИТ ексоессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИТЕП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИТСЕП
Суперстантна същност

ИТ ексофеносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИТЕП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИТСЕП
Суперстантно явление

122

866

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанцияексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ИТ ексосубстанция
Субстанциален
ИТСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосубсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТЕП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИТЕП
Диспозитна субстанция

ИТ ексосъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТЕП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИТСЕП
Същностна субстанция

ИТ ексосубсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИТЕП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИТСЕП
Феноменна субстанция

ИТ ексодиспоубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТЕП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИТСЕП
Субстанциален
диспозит

ИТ ексоессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТЕП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИТСЕП
Субстанциална същност

ИТ ексофеноубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТЕП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИТСЕП
Субстанциално явление
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Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанцияексосуперстанта и ексосъщност-ексоявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ИТ ексосустит
Суститен ИТЕП
(цялостно същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексодиспозит
Диспозитен ИТЕП
(цялостна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосъщност
Същностен ИТСЕП
(вътрешна определеност на ИТЕП)

ИТ ексоявление
Феноменен ИТСЕП
(външна определеност на ИТЕП)

ИТ ексосустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТЕП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИТЕП
Диспозитен сустит

ИТ ексосустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТЕП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИТСЕП
Същностен сустит

ИТ ексосустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИТЕП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИТСЕП
Феноменен сустит

ИТ ексодиспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИТЕП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИТЕП
Суститен диспозит

ИТ ексоессустит

ИТ ексофеносустит

(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИТЕП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИТЕП
Суститна същност

(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИТЕП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИТЕП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1)
икотехномически
ексосустидиспозит*
(ecotechnomic
exosustidisposite), икотехномическа ексосустисъщност* (ecotechnomic exosustiessence) и икотехномически ексосустифеномен* (ecotechnomic exosustiphenomenon) и обратните им икотехномически ексодиспосустит*
(ecotechnomic exodisposustite), икотехномически ексоессустит* (ecotechnomic
exoessustite) и икотехномически ексофеносустит* (ecotechnomic exophenosustite);
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(2) икотехномически ексосубсдиспозит* (ecotechnomic exosubsdisposite),
икотехномическа ексосубссъщност* (ecotechnomic exosubsessence) и икотехномически ексосубсфеномен* (ecotechnomic exosubsphenomenon) и обратните им икотехномическа ексодиспосубстанция* (ecotechnomic exodisposubstance), икотехномическа ексоессубстанция* (ecotechnomic exoessubstance) и
икотехномическа феносубстанция* (ecotechnomic exophenosubstance);
(3) икотехномически ексосуперсдиспозит* (ecotechnomic exosupersdisposite), икотехномическа ексосуперссъщност* (ecotechnomic supersessence) и
икотехномически ексосуперсфеномен* (ecotechnomic exosupersphenomenon)
и обратните им икотехномическа ексодиспосуперстанта* (ecotechnomic
exodisposuperstant), икотехномическа ессуперстанта* (ecotechnomic exoessuperstant) и икотехномическа ексофеносуперстанта* (ecotechnomic exophenosuperstant).
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [1]

ИТ ексосустат (ексосубссуперсконтиат)

ИТ ексоспецифит (ексокофоконтуит) (цялостно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

ИТ ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.сустатспецифитсубконтиат

Е.сустаткосубконтиат

Е.сустатфосубконтиат

Е.сустатспецифантсубконтиат

Е.сустатспецифатсубконтиат

Е.сустатспецифитсубконтиант

Е.сустаткосубконтиант

Е.сустатфосубконтиант

Е.сустатспецифантсубконтиант

Е.сустатспецифатсубконтиант

Е.специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Е.косустат
(косустатсубекстуит)

Е.фосустат
(фосустатсубекстуит)

Е.специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Е.специфатсустат
(специфатсустатсубекстуит)
Е.сустат-

Е.сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Е.сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Е.сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Е.сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

специфат
(сустатспецифатсубинтуит)

Е.сустаткосубконтуит

Е.сустатфосубконтуит

Е.сустатспецифитсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [2]

ИТ ексосустант
(ексосубссуперсконтиант)

ИТ ексоспецифит (ексокофоконтуит) (цялостно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

ИТ ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.сустантспецифитсубконтиат

Е.сустанткосубконтиат

Е.сустантфосубконтиат

Е.сустантспецифантсубконтиат

Е.сустантспецифатсубконтиат

Е.сустантспецифитсубконтиант

Е.сустанткосубконтиант

Е.сустантфосубконтиант

Е.сустантспецифантсубконтиант

Е.сустантспецифатсубконтиант

Е.специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Е.косустант
(косустантсубекстуит)

Е.фосустант
(фосустантсубекстуит)

Е.специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Е.специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Е.сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Е.сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Е.сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Е.сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Е.сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Е.сустантспецифитсубконтуит

Е.сустанткосубконтуит

Е.сустантфосубконтуит

Е.сустантспецифантсубконтуит

Е.сустантспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [3]

ИТ ексосуперстанта
(ексосуперсекстуит)
(външно
същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифит (ексокофоконтуит) (цялостно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

ИТ ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.суперсспецифитсубконтиат

Е.косуперссубконтиат

Е.суперсфосубконтиат

Е.суперсспецифантсубконтиат

Е.суперсспецифатсубконтиат

Е.суперсспецифитсубконтиант

Е.косуперссубконтиант

Е.суперсфосубконтиант

Е.суперсспецифантсубконтиант

Е.суперсспецифатсубконтиант

Е.специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Е.суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Е.фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Е.специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Е.специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Е.суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Е.косуперстанта (косуперссубинтуит)

Е.суперсформа (суперсфосубинтуит)

Е.суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Е.суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Е.суперсспецифитсубконтуит

Е.косуперссубконтуит

Е.суперсфосубконтуит

Е.суперсспецифантсубконтуит

Е.суперсспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [4]

ИТ ексосубстанция
(ексосубсинтуит)
(вътрешно
същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифит (ексокофоконтуит) (цялостно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

Е.субсспецифитсубконтиат

ИТ ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифант
(ексокофоконтиант)

ИТ ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.субкоссуб- Е.субсфосубк
контиат
онтиат

Е.субсспецифантсубконтиат

Е.субсспеци
фатсубконтиат

Е.субсспецифитсубконтиант

Е.субскосуб- Е.субсфосубк
контиант
онтиант

Е.субсспецифантсубконтиант

Е.субсспецифатсубконтиант

Е.специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Е.косубсстан
ция (косубссубекстуит)

Е.фосубстанция (фосубссубекстуит)

Е.специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Е.специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Е.субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Е.субссъдържание (субскосубинтуит)

Е.субсформа
(субсфосубинтуит)

Е.субсспеци
фант (субсдиспозантсубинтуит)

Е.субсспеци
фат (субсспецифатсубинтуит)

Е.субсспецифитсубконтуит

Е.субскосубконтуит

Е.субсфосубконтуит

Е.субсспецифантсубконтуит

Е.субсспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъдържание-ексоформа) (част 1) [5]

ИТ ексосустит (ексосубссуперсконтуит) (цялостно същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифит (ексокофоконтуит) (цялостно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
(ексокоинтуит) (вътрешно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоформа (ексофоекстуит)
(външно състояние на
ИТЕП)

ИТ ексоспецифант
(ексокофоко
нтиант)

ИТ ексоепецифат
(ексокофоконтиат)

Е.суститспецифитсубконтиат

Е.суститкосубконтиат

Е.суститфосубконтиат

Е.суститспецифантсубконтиат

Е.суститспецифатсубконтиат

Е.суститспецифитсубконтиант

Е.суститкосубконтиант

Е.суститфосубконтиант

Е.суститспецифантсубконтиант

Е.суститспецифатсубконтиант

Е.специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Е.косустит
(косуститсубекстуит)

Е.фосустит
(фосуститсубекстуит)

Е.специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Е.специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Е.суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Е.суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Е.суститформа (сустит-фосубинтуит)

Е.суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Е.суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Е.суститспецифитсубконтуит

Е.суститкосубконтуит

Е.суститфосубконтуит

Е.суститспецифантсубконтуит

Е.суститспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 2 – кратък формат) [1]
ИТ ексоспецифит
Специфитен ИТЕП

ИТ ексосуперстанта
Суперстантен
ИТСЕП
(външно същество
или основание на
ИТЕП)

ИТ ексоформа
Формален ИТСЕП

(цялостно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
Съдържателен
ИТСЕП
(вътрешно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексосуперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТЕП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИТЕП
Специфитна суперстанта

ИТ ексосуперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИТЕП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИТСЕП
Съдържателна суперстанта

ИТ ексосуперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИТЕП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на
формалния ИТСЕП
Формална суперстанта

ИТ ексоспецисуИТ ексокосуперсперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИТЕП)
ИТЕП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИТСЕП
перстантния ИТСЕП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание

ИТ ексофосупертанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИТЕП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИТСЕП
Суперстантна форма
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 2 – кратък формат) [2]
ИТ ексоспецифит
Специфитен ИТЕП

ИТ ексосубстанция
Субстанциален
ИТСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИТЕП)

ИТ ексоформа
Формален ИТСЕП

(цялостно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексосъдържание
Съдържателен
ИТСЕП
(вътрешно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексосубсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТЕП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИТЕП
Специфитна субстанция

ИТ ексосубсъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИТЕП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИТСЕП
Съдържателна субстанция

ИТ ексосубсформа

ИТ ексоспециубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТЕП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИТСЕП
Субстанциален специфит

ИТ ексокосубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТЕП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИТСЕП
Субстанциално съдържание
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(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИТЕП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИТСЕП
Формална субстанция
ИТ ексофосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТЕП)
Форма на субстанцията
Форма на
субстанциалния ИТСЕП
Субстанциална форма
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент (с първични ДИТЕИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 2 – кратък формат) [3]
ИТ ексоспецифит
Специфитен ИТЕП
(цялостно състояние
на ИТЕП)
ИТ ексосустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТЕП)
Сустит на специфита

ИТ ексосустит
Суститен ИТЕП
(цялостно същество
или основание на
ИТЕП)

Сустит на специфитния ИТЕП
Специфитен сустит

ИТ ексосъдържание
Съдържателен
ИТСЕП
(вътрешно състояние
на ИТЕП)

ИТ ексоформа
Формален ИТСЕП

ИТ ексосустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИТЕП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИТСЕП
Съдържателен сустит

ИТ ексосустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИТЕП)

ИТ ексоспецисусИТ ексокосустит
тит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на цялостното съцялостното същество
щество или основаили основание на
ние на ИТЕП)
ИТЕП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИТЕП
титния ИТЕП
Суститно съдържаСуститен специфит
ние

(външно състояние
на ИТЕП)

Сустит на формата
Сустит на формалния ИТСЕП
Формален сустит

ИТ ексофосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИТЕП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИТЕП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субексоингредиент
с основните им характеристики. Те са:
(1)
икотехномически
ексосустиспецифит*
(ecotechnomic
exosustispecifite), икотехномическо ексосустисъдържание* (ecotechnomic
exosusticontent) и икотехномическа ексосустиформа* (ecotechnomic exosusti133
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form) и обратните им икотехномически ексоспецисустит* (ecotechnomic exospecisustite), икотехномически ексокосустит* (ecotechnomic exocosustite) и
икотехномически ексофосустит* (ecotechnomic exofosustite);
(2) икотехномически ексосубспецифит* (ecotechnomic exosubsspecifite),
икотехномическо ексосубссъдържание* (ecotechnomic exosubscontent) и
икотехномическа ексосубсформа* (ecotechnomic exosubsform) и обратните
им
икотехномическа
ексоспецисубстанция*
(ecotechnomic
exospecisubstance), икотехномическа ексокосубстанция* (ecotechnomic exocosubstance) и икотехномическа ексофосубстанция* (ecotechnomic exofosubstance);
(3) икотехномически ексосуперсспецифит* (ecotechnomic exosupersspecifite), икотехномическо ексосуперссъдържание* (ecotechnomic exosuperscontent) и икотехномическа ексосуперсформа* (ecotechnomic exosupersform) и обратните им икотехномическа ексоспецисуперстанта* (ecotechnomic exospecisuperstant), икотехномическа ексокосуперстанта* (ecotechnomic exocosuperstant) и икотехномическа ексофосуперстанта* (ecotechnomic exofosuperstant).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
групов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);

138

882

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
начален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
независим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
общ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);

147

891

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecotechnomic subexoingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecotechnomic ingredient), дерелевантен икотехномически диингредиент, (*) – диалектически икотехномически ингредиент (ДИТИ), който е единият от двойка дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти на икотехномическия предмет, наречени градивни
диалектически икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически ингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически
икотехномически ингредиенти. Дерелевантният диалектически икотехномически ингредиент (ДДИТИ) е ДИТИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИТИ без посредничеството на трети ДИТИ. Двойката от дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и
дерелевантна външна страна) на икотехномическия предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икотехномическия предмет се определя като дерелевантен
икотехномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икотехномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икотехномически
149

893

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икотехномическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икотехномическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна икотехномическият
предмет въздейства (оказва икотехномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна
страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът
на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икотехномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икотехномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна
страна е по-консервативният ДДИТИ, докато дерелевантната вътрешна страна
е по-динамичният ДДИТИ на икотехномическия предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да
надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и
последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната
вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икотехномическия
предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ.
дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икотехномическият
предмет преминава към друг икотехномически хомеостазис.
Когато икотехномическият предмет е икотехномически обект, тогава
ДДИТИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности
обектен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и обектен
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient). Когато икотехномическият предмет е икотехномическа система, тогава ДДИТИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system derele150
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vant dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности системен вътрешен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system external
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient).
Значима разновидност на ДДИТИ е дерелевантният диалектически икотехномически ексоингредиент (ДДИТЕИ) (вж. и ексоикотехномика) [с разновидности обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] [когато той е ДДИТИ на икотехномически ексопредмет, т.е. е ДДИТИ с явно изразена (с операционализирана) икотехномическа структура]. Икотехномическият ексопредмет е
операционален начин за означаване (на изразяване) на икотехномическия
предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икотехномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото
конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икотехномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икотехномическото изследване и икотехномическото управление;
представлява икотехномически предмет с явно изразена (до определена степен
на подробност) икотехномическа структура (в т.ч. и като последователност от
икотехномически признаци, икотехномически характеристики и икотехномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен ДДИТИ на даден икотехномически предмет от своя
страна се разглежда също като икотехномически предмет [т.е. като икотехномически субпредмет* (ecotechnomic subthing)] със свои ДДИТИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икотехномически субингредиенти* (derelevant dialectical ecotechnomic subingredients) (ДДИТСИ) (те са
ДДИТИ на икотехномическия субпредмет) (напр. съдържание на икотехномическата същност, форма на икотехномическата същност, съдържание на икотехномическото явление, форма на икотехномическото явление, същност на
икотехномическото съдържание, явление на икотехномическото съдържание,
същност на икотехномическата форма, явление на икотехномическата форма и
т.н.). Разновидности на ДДИТСИ са обектният дерелевантен диалектически икотехномически субингредиент* (object derelevant dialectical ecotechnomic subingredient) и системният дерелевантен диалектически икотех-
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номически субингредиент* (system derelevant dialectical ecotechnomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икотехномически
ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. табл. 1.1). Някои
разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент
са посочени в табл. 1.2.
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Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен ДДИТИ
Основен ДДИТИ

Съвместим ДДИТИ

Градивен ДДИТИ
Вътрешен
ДДИТИ

Външен
ДДИТИ

Изходен
ДДИТИ

Дукоплетен
ДДИТИ

Изходен
вътрешен
ДДИТИ

Изходен
външен
ДДИТИ

Изходен
цялостен
ДДИТИ

Изходен
дукоален
ДДИТИ

Изходен
дукоплетен
ДДИТИ

Единен
ДДИТИ

Дукоален
ДДИТИ

Единен
вътрешен
ДДИТИ

Единен
външен
ДДИТИ

Единен
цялостен
ДДИТИ

Единен
дукоален
ДДИТИ

Единен
дукоплетен
ДДИТИ

Мултисеален
ДДИТИ

Цялостен
ДДИТИ

Мултисеален
вътрешен
ДДИТИ

Мултисеален
външен
ДДИТИ

Мултисеален цялостен ДДИТИ

Мултисеален дукоален
ДДИТИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИТИ

Мултисеплетен
ДДИТИ

Отделен ДДИТИ
Съставен ДДИТИ

Самостоен ДДИТИ

Дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(ДДИТИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИТИ

Мултисеплетен
външен
ДДИТИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИТИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИТИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИТИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент(и). Всеки ДДИТИ се отнася за определен икотехномически предмет (ИТП). Когато ИТП е икотехномически обект, съответният ДДИТИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (ОДДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДДИТИ е
системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (СДДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИТИ,
а другият за СДДИТИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на
таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИТИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран
ДДИТИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за
табл. 2, 3 и 4 в статията.
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент [1]
Клетъчни ДДИТИ
Основни ДДИТИ
Самостойни
ДДИТИ

Съвместими ДДИТИ

Градивни ДДИТИ
Вътрешни
ДДИТИ

Външни
ДДИТИ

Цялостни
ДДИТИ

Дукоални
ДДИТИ

Дукоплетни ДДИТИ

1

изх

ИТ същност
(вътрешна
определеност на
ИТП; източник на явлението)

ИТ явление
(външна определеност
на ИТП; начин на изразяване на
същността)

ИТ диспозит
(цялостна
определеност на ИТП,
която има
йерархичен
характер)

ИТ диспозант

ИТ диспозат (ИТ
диспозификат)

2

изх

ИТ съдържание (вътрешно състояние на
ИТП; източник на формата)

ИТ форма
ИТ специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ИТП; начин
ИТП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ИТ специфант

ИТ специфат (ИТ
спецификат)

3

изх

ИТ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИТП;
източник на
суперстантата)

ИТ суперстанта (външно същество или основание на
ИТП; начин
на реализиране на субстанцията)

ИТ сустант

ИТ сустат
(ик. сустификат)
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ИТ сустит
(цялостно
същество
или основание на ИТП,
което има
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характер)
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент [2]
Клетъчни ДДИТИ
Основни ДДИТИ
Самостойни
ДДИТИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИТИ

Градивни ДДИТИ
Цялостни
ДДИТИ

Дукоални
ДДИТИ

Дукоплетни ДДИТИ

ИТ диспецифант

ИТ диспецификант

ИТ есфеноформант

ИТ есфеноформат

Вътрешни
ДДИТИ

Външни
ДДИТИ

ИТ същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИТП; източник на проявлението)

ИТ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИТП; начин
на изявяване
на битието)

ИТ есфеноформит (цялостно битие на ИТП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИТ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИТП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИТ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИТ есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ИТП; което
има йерархична
устойчивост)

ИТ диспецифат

ИТ диспецификат

ИТ есфеноформатант

ИТ есфеноформатат

ИТ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИТП; единен
източник на
проявлението)

ИТ феноформатит
(единно
външно битие на ИТП;
единен начин на изявяване на
битието)

ИТ есфеноформататит
(единно цялостно битие на ИТП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИТ диспецифит

ИТ дспецифитит

ИТ есфеноформатинт

ИТ есфеноформатит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент [3]
Клетъчни ДДИТИ
Основни ДДИТИ
Самостойни
ДДИТИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИТИ

Градивни ДДИТИ
Цялостни
ДДИТИ

Дукоални
ДДИТИ

Дукоплетни ДДИТИ

Вътрешни
ДДИТИ

Външни
ДДИТИ

ИТ субстрат
(вътрешна
основа на
ИТП; източник на суперстрата)

ИТ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ИТП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ИТ сустрит
(цялостна
основа на
ИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ специсустант

ИТ специсустификант

ИТ сустрант

ИТ сустрат

ИТ субстратат (съвкупностна вътрешна основа на ИТП;
съвкупностен
източник на
суперстрата)

ИТ суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ИТ сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ИТП,
която има
динамична
устойчивост)

ИТ специсустат

ИТ специсустификат

ИТ сустратант

ИТ сустратат

ИТ субстратит (единна
вътрешна
основа на
ИТП; единен
източник на
суперстратита)

ИТ суперстратит
(единна
външна основа на
ИТП; единен
начин на
осъществяване на субстратита)

ИТ сустрататит (единна
цялостна
основа на
ИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ специсустит

ИТ специсустифитит

ИТ сустратинт

ИТ сустратит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент [4]
Клетъчни ДДИТИ
Основни ДДИТИ
Самостойни
ДДИТИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИТИ

Градивни ДДИТИ
Цялостни
ДДИТИ

Дукоални
ДДИТИ

Дукоплетни ДДИТИ

Вътрешни
ДДИТИ

Външни
ДДИТИ

ИТ смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИТП; източник супсенса)

ИТ супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИТП; начин на постигане на
смисъла)

ИТ сусенсит
(цялостно
предназначение на ИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ дисустант

ИТ дисустификант

ИТ сусенсант

ИТ сусенсат

ИТ сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИТП;
съвкупностен източник
супсенса)

ИТ супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ИТП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИТ сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ИТП, което
има йерархична
динамичност)

ИТ дисустат

ИТ дисустификат

ИТ сусенстант

ИТ сусенстат

ИТ сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИТП; единен
източник
супсенса)

ИТ супсенсит (единно
външно
предназначение на
ИТП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ИТ сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ дисустит

ИТ дисустифитит

ИТ сусенстинт

ИТ сусенстит
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Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически ингредиент [5]
Клетъчни ДДИТИ
Основни ДДИТИ
Самостойни
ДДИТИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИТИ

Градивни ДДИТИ
Цялостни
ДДИТИ

Дукоални
ДДИТИ

Дукоплетни ДДИТИ

ИТ тристрант

ИТ тристратификант

Вътрешни
ДДИТИ

Външни
ДДИТИ

ИТ естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИТП; източник на дадеността)

ИТ даденост
(външна реалност на
ИТП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ИТ реалитит
(цялостна
реалност на
ИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ натуритат (съвкупностна вътрешна реалност на
ИТП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ИТ фактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИТП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ИТ реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИТП; единен
източник на
дадеността)

ИТ фактитит (единна
външна реалност на
ИТП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ИТ реалититатит (единна
цялостна
реалност на
ИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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ИТ реалитант

ИТ реалитат

ИТ тристрат

ИТ тристратификат

ИТ реалититант

ИТ реалититат

ИТ тристрит

ИТ тристратифитит

ИТ реалититинт

ИТ реалититит
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Пояснения за табл. 1.2. ДДИТИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент(и), изх – изходен ДДИТИ, мал – мултисеален
ДДИТИ, мпл – мултисеплетен ДДИТИ, едн – единен ДДИТИ. Подчертаните
понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни ДДИТИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икотехномически, което e означено с ИТ. Всеки ДДИТИ се отнася за определен икотехномически предмет (ИТП). Когато ИТП е икотехномически обект, съответният ДДИТИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (ОДДИТИ), а когато е икотехномическа система,
съответният ДДИТИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (СДДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта –
единият за ОДДИТИ, а другият за СДДИТИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Множеството от дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти е съставено от дерелевантни диалектически икотехномически клетки,
всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен ДДИТИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се
числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният,
частният и уникоалният ДДИТИ). Всички те са клетъчни ДДИТИ и са разновидности на клетъчния ДДИТИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните ДДИТИ образуват подразновидности на клетъчните и на
самостойните ДДИТИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните ДДИТИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Вътрешният и външният ДДИТИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че вътрешният
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ДДИТИ е вътрешен градивен ДДИТИ, а външният ДДИТИ е външен градивен ДДИТИ. Вътрешни и външни градивни ДДИТИ съответно са икотехномическата същност и икотехномическото явление, икотехномическото съдържание и икотехномическата форма, икотехномическата субстанция и икотехномическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДДИТИ в своята дерелевантна диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient), който е и самият икотехномически предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен цялостен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system entire
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Градивният и цялостният ДДИТИ са разновидности на основния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че градивният
ДДИТИ е градивен основен ДДИТИ, а цялостният ДДИТИ е цялостен основен ДДИТИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДДИТИ е дукоалният дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (двузначен ДДИТИ; ДДИТИ с две значения) [в
т.ч. обектен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен ДДИТИ, така че дукоалният ДДИТИ е или вътрешен ДДИТИ, или външен ДДИТИ. Вътрешният и външният ДДИТИ (взети
като отделни понятия) образуват двойка от ДДИТИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (двуелементен ДДИТИ) [в
т.ч. обектен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Ду160

904

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

коалният и дукоплетния ДДИТИ са разновидности на съвместимия дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compatible derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) (съвместим на основния ДДИТИ) [в т.ч.
обектен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така
че дукоалният ДДИТИ е дукоален съвместим ДДИТИ, а дукоплетният ДДИТИ е дукоплетен съвместим ДДИТИ.
Основният и съвместимият ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен клетъчен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният ДДИТИ е
основен клетъчен ДДИТИ, а съвместимият ДДИТИ е съвместим клетъчен
ДДИТИ. Клетъчните ДДИТИ от даден самостоен вид образуват някаква дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (derelevant dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system derelevant
dialectical ecotechnomic cell)] в множеството от дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от
дерелевантни диалектически икотехномически клетки. Който и да е дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Основният и дукоалният ДДИТИ са разновидности на унитарния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (unitary derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен ДДИТИ) [в т.ч. обектен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че
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основният ДДИТИ е основен унитарен ДДИТИ, а дукоалният ДДИТИ е дукоален унитарен ДДИТИ. От своя страна унитарният ДДИТИ и дукоплетният
ДДИТИ са разновидности на клетъчния ДДИТИ.
Цялостният и съвместимият ДДИТИ са разновидности на масивния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни ДДИТИ) [в т.ч. обектен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че цялостният ДДИТИ е цялостетн масивен ДДИТИ, а съвместимият ДДИТИ е съвместим масивен ДДИТИ. От своя страна масивният ДДИТИ и градивният ДДИТИ са разновидности на клетъчния ДДИТИ.
Градивният и съвместимият ДДИТИ са разновидности на частния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен ДДИТИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system particular derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)], така че градивният ДДИТИ е градивен частен ДДИТИ, а съвместимият ДДИТИ е съвместим частен ДДИТИ. От своя страна частният ДДИТИ и цялостният ДДИТИ са разновидности на клетъчния ДДИТИ.
Основният и дукоплетният ДДИТИ са разновидности на уникоалния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни
ДДИТИ) [в т.ч. обектен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)], така че основният ДДИТИ е основен уникоален ДДИТИ, а дукоплетният ДДИТИ е дукомплетен уникоален ДДИТИ. От своя страна уникоалният ДДИТИ и дукоалният ДДИТИ са разновидности на клетъчния ДДИТИ.
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2. Разновидности на самостойния дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Разновидности на самостойния ДДИТИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният ДДИТИ (табл. 1), както и комбинации от
тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният ДДИТИ). Всички те са самостойни ДДИТИ и са разновидности на самостойния ДДИТИ.
2.1. Изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище
на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДДИТИ и служи за извеждането
на останалите ДДИТИ на същото това равнище. Разновидности на изходния
ДДИТИ са: (1) изходният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object initial internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial internal derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и вътрешен ДДИТИ), (2) изходният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и външен
ДДИТИ), (3) изходният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial entire derelevant dialectical ecotech163
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nomic ingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) изходният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и дукоален ДДИТИ), (5)
изходният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен изходен дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system initial ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и дукоплетен
ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (initial derelevant dialectical ecotechnomic
cell) [в т.ч. обектна изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (object initial derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
initial derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Изходният вътрешен ДДИТИ и изходният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object initial constructive
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial
constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и градивен ДДИТИ), наречен още първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (primary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object primary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен първичен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system primary derelevant dialectical ecotech164
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nomic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният ДДИТИ и градивният ДДИТИ
формират понятието за първичен ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен
първичните ДДИТИ, са вторични ДДИТИ). Затова пък изходният ДДИТИ
или градивният ДДИТИ формират понятието за начален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (inceptive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен начален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object inceptive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен начален първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system inceptive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен началните
ДДИТИ, са обобщени ДДИТИ). Разновидности на началния ДДИТИ са разновидностите на отделния ДДИТИ и тези на градивния ДДИТИ.
Изходният градивен ДДИТИ и изходният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен основен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial basic derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и основен ДДИТИ). Изходният дукоален ДДИТИ и изходният дукоплетен ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial compatible derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Изходният основен ДДИТИ и
изходният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по165
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горе пет негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
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Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен ДДИТИ
Градивен ДДИТИ
Дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (ДДИТИ)

Основен ДДИТИ

Дукоплетен
ДДИТИ

Изходен градивен
ДДИТИ =
= първичен ДДИТИ

Изходен масивен ДДИТИ

Комбиниран градивен ДДИТИ

Комбиниран масивен ДДИТИ =
= обобщен ДДИТИ

Мултисеален
ДДИТИ

Единен
ДДИТИ

Изходен
ДДИТИ

Външен
ДДИТИ

Цялостен Дукоален
ДДИТИ
ДДИТИ

Мултисеплетен
ДДИТИ

Отделен ДДИТИ
Съставен ДДИТИ

Изходен
ДДИТИ
Комбиниран ДДИТИ

Съвместим ДДИТИ

Градивен ДДИТИ
Вътрешен
ДДИТИ

Самостоен ДДИТИ

Масивен ДДИТИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ДДИТИ, комбинираният градивен
ДДИТИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ДДИТИ образуват вторичните ДДИТИ. Изходният масивен ДДИТИ, комбинираният градивен ДДИТИ
и изходният градивен (първичнияг) ДДИТИ образуват началните ДДИТИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният основен ДДИТИ и изходният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен диа167
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лектически икотехномически ингредиент* (object initial unitary derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unitary
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Изходният цялостен ДДИТИ и изходният съвместим
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial massive
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial
massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
initial massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
изходен ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Изходният градивен ДДИТИ и изходният
съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system initial particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и частен ДДИТИ). Изходният основен ДДИТИ и изходният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
2.2. Единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Единният дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
united derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united derele168
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vant dialectical ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на
диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни ДДИТИ или от други единни
ДДИТИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го
ДДИТИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(united internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system united internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ и вътрешен ДДИТИ), (2) единният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(united external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е единен ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) единният цялостен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united entire
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
united entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
единен ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) единният дукоален дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (united ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united ducoal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ
и дукоален ДДИТИ), (5) единният дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (united ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic
ingredient) и системен единен дукоплетен дерелевантен диалектически
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икотехномически ингредиент* (system united ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (united derelevant dialectical ecotechnomic
cell) [в т.ч. обектна единна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (object united derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна
единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
united derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (whole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object whole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен холистичен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system whole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест единният ДДИТИ и цялостният ДДИТИ формират понятието за холистичен ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен холистичните ДДИТИ, са нехолистични ДДИТИ). Затова пък единният ДДИТИ или цялостният ДДИТИ формират понятието за съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (joint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object joint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system joint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен съединените ДДИТИ, са разделени ДДИТИ). Разновидности на съединения ДДИТИ са разновидностите на единния ДДИТИ и тези на цялостния
ДДИТИ.
Единният вътрешен ДДИТИ и единният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (united constructive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна единният градивен ДДИТИ и
единният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен
170
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основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(united basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object united basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен ДДИТИ и основен ДДИТИ). Единният дукоален ДДИТИ и
единният дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united compatible derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Единният основен ДДИТИ и единният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united cellular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united cellular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ
и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
единната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен ДДИТИ и единният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (united unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united unitary derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Единният цялостен ДДИТИ и единният съвместим ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен масивен дерелевантен
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диалектически икотехномически ингредиент* (object united massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Единният градивен ДДИТИ и единният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united particular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДДИТИ и частен ДДИТИ). Единният основен ДДИТИ и единният
дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united
unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object united unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
2.3. Отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният ДДИТИ и единният ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че изходният ДДИТИ е
изходен отделен ДДИТИ, а единният ДДИТИ е единен отделен ДДИТИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен вътрешен дере172
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левантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate
internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИТИ и вътрешен ДДИТИ), (2) отделният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) отделният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate entire derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate entire
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ
и цялостен ДДИТИ), (4) отделният дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ и
дукоален ДДИТИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (separate ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object separate ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен дукоплетен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е отделен ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (separate
derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна отделна дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (object separate derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system separate derelevant dialectical ecotechnomic
cell)].
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Отделният вътрешен ДДИТИ и отделният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна отделният градивен
ДДИТИ и отделният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object separate basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ и основен ДДИТИ). Отделният дукоален ДДИТИ и отделният дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object separate compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен съвместим дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system separate compatible
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ
и съвместим ДДИТИ). Отделният основен ДДИТИ и отделният съвместим
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate cellular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е отделен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка.
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Отделният основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (prerequisited derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object prerequisited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен предпоставен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system prerequisited derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният ДДИТИ и основният
ДДИТИ формират понятието за предпоставен ДДИТИ (всички останали
ДДИТИ, освен предпоставените ДДИТИ, са изведени ДДИТИ). Затова пък
отделният ДДИТИ или основният ДДИТИ формират понятието за независим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (independent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен независим
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object independent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен независим
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system independent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен независимите ДДИТИ, са зависими ДДИТИ). Разновидности на независимия ДДИТИ са разновидностите на отделния ДДИТИ и тези на основния ДДИТИ.
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Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен ДДИТИ
Съвместим ДДИТИ

Градивен ДДИТИ
Вътрешен
ДДИТИ

Външен
ДДИТИ

Цялостен
ДДИТИ

Дукоален
ДДИТИ

Дукоплетен
ДДИТИ

Отделен основен ДДИТИ =
= предпоставен ДДИТИ

Отделен съвместим
ДДИТИ

Съставен основен ДДИТИ

Съставен
съвместим ДДИТИ =
= зависим ДДИТИ

Мултисеален
ДДИТИ

Единен
ДДИТИ

Изходен
ДДИТИ

Основен ДДИТИ

Мултисеплетен
ДДИТИ

Отделен ДДИТИ
Съставен ДДИТИ

Самостоен ДДИТИ

Дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(ДДИТИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДДИТИ, съставният основен ДДИТИ и съставният съвместим (зависимият) ДДИТИ образуват изведените
ДДИТИ. Отделният съвместим ДДИТИ, съставният основен ДДИТИ и отделният основен (предпоставеният) ДДИТИ образуват независимите ДДИТИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен ДДИТИ и отделният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate unitary derele176
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vant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Отделният цялостен ДДИТИ и отделният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е отделен ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Отделният градивен
ДДИТИ и отделният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object separate particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ и частен ДДИТИ). Отделният основен ДДИТИ и отделният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object separate unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДДИТИ и
уникоален ДДИТИ).
2.4. Мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
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(system multiseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] е многозначен
ДДИТИ (ДДИТИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на
някакъв отделен ДДИТИ; той е общо понятие за всички или за част от всички
отделни ДДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal internal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseal internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и вътрешен ДДИТИ), (2) мултисеалният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal external derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseal external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и външен
ДДИТИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal entire derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal entire
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и дукоален ДДИТИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
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и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и дукоплетен
ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (multiseal derelevant dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (object multiseal derelevant dialectical ecotechnomic
cell) и системна мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseal derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (general derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object general derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system general derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест мултисеалният ДДИТИ и дукоалният ДДИТИ формират понятието за всеобщ
ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен всеобщите ДДИТИ, са невсеобщи
ДДИТИ). Затова пък мултисеалният ДДИТИ или дукоалният ДДИТИ формират понятието за общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (common derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object common derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system common
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен
общите ДДИТИ, са еднозначни ДДИТИ). Разновидности на общия ДДИТИ са
разновидностите на мултисеалния ДДИТИ и тези на дукоалния ДДИТИ.
Мултисеалният вътрешен ДДИТИ и мултисеалният външен ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя
страна мултисеалният градивен ДДИТИ и мултисеалният цялостен ДДИТИ са
179
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разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal basic
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseal basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДДИТИ и основен ДДИТИ). Мултисеалният дукоален ДДИТИ и
мултисеалният дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal compatible derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal compatible
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Мултисеалният основен ДДИТИ и мултисеалният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal cellular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и
клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
мултисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеалният основен ДДИТИ и мултисеалният дукоален ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Мултисеалният цялостен ДДИТИ и мултисеалният съвместим ДДИТИ са разно180
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видности на по-общото понятие за мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Мултисеалният градивен
ДДИТИ и мултисеалният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseal particular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal particular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДДИТИ и частен ДДИТИ). Мултисеалният основен ДДИТИ и мултисеалният
дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДДИТИ и уникоален
ДДИТИ).
2.5. Мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент
Мултисеплетният дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни ДДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен де181
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релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и вътрешен
ДДИТИ), (2) мултисеплетният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete external
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) мултисеплетният
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseplete entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и цялостен
ДДИТИ), (4) мултисеплетният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и дукоален ДДИТИ), (5) мултисеплетният
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoplete derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и
182
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дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete derelevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseplete derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още групов дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (group derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object group derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system group derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4).
Тоест мултисеплетният ДДИТИ и дукоплетният ДДИТИ формират понятието за групов ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен груповите ДДИТИ,
са негрупови ДДИТИ). Затова пък мултисеплетният ДДИТИ или дукоплетният ДДИТИ формират понятието за съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (totalitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object totalitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system totalitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен съвкупностните
ДДИТИ, са единични ДДИТИ). Разновидности на съвкупностния ДДИТИ са
разновидностите на мултисеплетния ДДИТИ и тези на дукоплетния ДДИТИ.
Мултисеплетният вътрешен ДДИТИ и мултисеплетният външен ДДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseplete constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete constructive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и градивен
ДДИТИ). От своя страна мултисеплетният градивен ДДИТИ и мултисеплетният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисепле183

927

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseplete basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и основен
ДДИТИ). Мултисеплетният дукоален ДДИТИ и мултисеплетният дукоплетен
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete compatible derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Мултисеплетният основен ДДИТИ
и мултисеплетният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete cellular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеплетният основен ДДИТИ и мултисеплетният дукоален ДДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unitary
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и унитарен ДДИ184
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ТИ). Мултисеплетният цялостен ДДИТИ и мултисеплетният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseplete massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и масивен ДДИТИ).
Мултисеплетният градивен ДДИТИ и мултисеплетният съвместим ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system multiseplete particular derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и частен ДДИТИ). Мултисеплетният основен ДДИТИ и мултисеплетният дукомплетен ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseplete unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
2.6. Съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният ДДИТИ и мултисеплетният ДДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингре185
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диент* (system compound derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така
че мултисеалният ДДИТИ е мултисеален съставен ДДИТИ, а мултисеплетният ДДИТИ е мултисеплетен съставен ДДИТИ. Негови разновидности са:
(1) съставният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (compound internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и
вътрешен ДДИТИ), (2) съставният външен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound
external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) съставният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
съставен ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) съставният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИТИ и дукоален ДДИТИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехно186
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мически ингредиент* (system compound ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и дукоплетен
ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (compound derelevant dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна съставна дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (object compound derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system compound derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен ДДИТИ и съставният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound constructive derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound
constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е съставен ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна съставният
градивен ДДИТИ и съставният цялостен ДДИТИ са разновидности на пообщото понятие за съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound basic derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object compound basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и
основен ДДИТИ). Съставният дукоален ДДИТИ и съставният дукоплетен
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object compound compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ).
Съставният основен ДДИТИ и съставният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound cellular derelevant dialectical
187
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ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound cellular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен клетъчен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е съставен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още зависим дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (dependent derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object dependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system dependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният ДДИТИ и съвместимият ДДИТИ формират понятието за зависим ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен зависимите
ДДИТИ, са независими ДДИТИ). Затова пък съставният ДДИТИ или съвместимият ДДИТИ формират понятието за изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (deduced derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изведен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object deduced derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system deduced derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен изведените ДДИТИ, са предпоставени ДДИТИ). Разновидности на изведения ДДИТИ са разновидностите на
съставния ДДИТИ и тези на съвместимия ДДИТИ.
Съставният основен ДДИТИ и съставният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object compound unitary
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен унитарен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е съставен ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Съставният цялостен ДДИТИ и съставният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съста188
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вен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(compound massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound massive derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Съставният
градивен ДДИТИ и съставният съвместим ДДИТИ са разновидности на пообщото понятие за съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound particular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен
ДДИТИ и частен ДДИТИ). Съставният основен ДДИТИ и съставният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен уникоален
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound
unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object compound unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system compound unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
2.7. Самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният ДДИТИ и съставният ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че
отделният ДДИТИ е отделен самостоен ДДИТИ, а съставният ДДИТИ е
съставен самостоен ДДИТИ. Негови разновидности са: (1) самостойният
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
189

933

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(self-valued internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и вътрешен
ДДИТИ), (2) самостойният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued external derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-valued external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued external
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) самостойният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) самостойният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоен ДДИТИ и дукоален ДДИТИ), (5) самостойният
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(self-valued ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (self-valued derelevant dialectical
190
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ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (object self-valued derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-valued derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен ДДИТИ и самостойният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfvalued constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна самостойният градивен ДДИТИ и самостойният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued
basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИТИ и основен ДДИТИ). Самостойният дукоален ДДИТИ и самостойният
дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(self-valued compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued compatible
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Самостойният основен ДДИТИ и самостойният
съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехно191
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мически ингредиент* (system self-valued cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка. Който и да е дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостойният основен ДДИТИ и самостойният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system self-valued unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Самостойният цялостен
ДДИТИ и самостойният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-valued massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен масивен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued massive
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостойен
ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Самостойният градивен ДДИТИ и самостойният
съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued particular derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоен частен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-valued particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и частен
ДДИТИ). Самостойният основен ДДИТИ и самостойният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unicoal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
192
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self-valued unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
2.8. Самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент
Отделният и мултисеалният ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй
като е едноелементен самостоен ДДИТИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделния ДДИТИ е отделен самостоятелен ДДИТИ, а мултисеалният ДДИТИ е
мултисеален самостоятелен ДДИТИ. От своя страна самостоятелният
ДДИТИ и мултисеплетният ДДИТИ са разновидности на самостойния ДДИТИ. Разновидности на самостоятелния ДДИТИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object self-dependent internal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent internal derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и
вътрешен ДДИТИ), (2) самостоятелният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent external derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3)
самостоятелният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-dependent entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически
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икотехномически ингредиент* (object self-dependent entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system selfdependent entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) самостоятелният дукоален
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и дукоален
ДДИТИ), (5) самостоятелният дукоплетен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (self-dependent ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (object self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-dependent derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен ДДИТИ и самостоятелният външен ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object self-dependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и
градивен ДДИТИ). От своя страна самостоятелният градивен ДДИТИ и самос194
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тоятелният цялостен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent basic
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
ДДИТИ и основен ДДИТИ). Самостоятелният дукоален ДДИТИ и самостоятелният дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-dependent compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent compatible
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system self-dependent compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Самостоятелният основен ДДИТИ и самостоятелният съвместим ДДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent cellular derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостоятелният основен ДДИТИ и самостоятелният дукоален ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unitary
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent unitary derelevant dialectical
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ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и унитарен
ДДИТИ). Самостоятелният цялостен ДДИТИ и самостоятелният съвместим
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен масивен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Самостоятелният градивен ДДИТИ и самостоятелният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent particular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
ДДИТИ и частен ДДИТИ). Самостоятелният основен ДДИТИ и самостоятелният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-dependent unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system selfdependent unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е самостоятелен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
Самостоятелният унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още единичен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (single derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object single derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единичен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system single derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(табл. 4). Тоест самостоятелният ДДИТИ и унитарният ДДИТИ формират
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понятието за единичен ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен единичните
ДДИТИ, са съвкупностни ДДИТИ). Затова пък самостоятелният ДДИТИ
или унитарният ДДИТИ формират понятието за негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (non-group derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-group derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен негрупов дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system non-group derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен негруповите ДДИТИ, са групови ДДИТИ). Разновидности на негруповия ДДИТИ са разновидностите на самостоятелния ДДИТИ и тези на унитарния ДДИТИ.
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Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен ДДИТИ
Дукоплетен
ДДИТИ

Унитарен ДДИТИ
Дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (ДДИТИ)

Основен ДДИТИ

Съвместим ДДИТИ

Градивен ДДИТИ

Единен
ДДИТИ

Изходен
ДДИТИ

Външен
ДДИТИ

Дукоплетен
ДДИТИ

Самостоятелен унитарен ДДИТИ =
= единичен ДДИТИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДДИТИ

Мултисеплетен унитарен ДДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИТИ =
групов
ДДИТИ

Мултисеален
ДДИТИ
Мулти-сеплетен
ДДИТИ

Отделен ДДИТИ
Съставен ДДИТИ

Самостоятелен ДДИТИ
Мултисеплетен ДДИТИ

Самостоен ДДИТИ

Вътрешен
ДДИТИ

Цялостен Дукоален
ДДИТИ
ДДИТИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДДИТИ, мултисеплетният
унитарен ДДИТИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДДИТИ образуват съвкупностните ДДИТИ. Самостоятелният дукоплетен ДДИТИ, мултисеплетният унитарен ДДИТИ и самостоятелният унитарен (единичният) ДДИТИ образуват негруповите ДДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
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2.9. Комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Единният и съставният ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив
от изходни и външни ДДИТИ) [в т.ч. обектен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че единният ДДИТИ е единен комбиниран ДДИТИ, а съставният ДДИТИ е съставен комбиниран ДДИТИ. От своя
страна комбинираният ДДИТИ и изходния ДДИТИ са разновидности на самостойния ДДИТИ. Разновидности на комбинирания ДДИТИ са: (1) комбинираният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined internal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system combined internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и вътрешен
ДДИТИ), (2) комбинираният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined external derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) комбинираният цялостен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (combined entire derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined
entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен ком199
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биниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и дукоален ДДИТИ),
(5) комбинираният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined ducoplete derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined
ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(combined derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна комбинирана
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object combined
derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system combined derelevant
dialectical ecotechnomic cell)].
Комбинираният вътрешен ДДИТИ и комбинираният външен ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя
страна комбинираният градивен ДДИТИ и комбинираният цялостен ДДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и основен ДДИТИ). Комбинираният дукоален
200
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ДДИТИ и комбинираният дукоплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined compatible
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДДИТИ и съвместим ДДИТИ). Комбинираният основен ДДИТИ и комбинираният съвместим ДДИТИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (combined cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object combined cellular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е комбиниран ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват комбинираната дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка.
Комбинираният основен ДДИТИ и комбинираният дукоален ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (combined unitary derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined
unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Комбинираният цялостен ДДИТИ и комбинираният съвместим ДДИТИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined massive derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined
massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комби201
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ниран ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Комбинираният градивен ДДИТИ и комбинираният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined particular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и
частен ДДИТИ). Комбинираният основен ДДИТИ и комбинираният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined
unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
Комбинираният масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още обобщен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (generalized derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object generalized derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system generalized derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният ДДИТИ и масивният ДДИТИ
формират понятието за обобщен ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен
обобщените ДДИТИ, са начални ДДИТИ). Затова пък комбинираният ДДИТИ или масивният ДДИТИ формират понятието за вторичен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (secondary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object secondary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system secondary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен вторичният ДДИТИ,
са първични ДДИТИ). Разновидности на вторичния ДДИТИ са разновидностите на комбинирания ДДИТИ и тези на масивния ДДИТИ.
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Когато комбинираният ДДИТИ обхваща всички известни изходни ДДИТИ, тогава той е пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (full combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (full object combined derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и пълен системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (full system combined derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически конституит и фиг.
1 към икотехномически конститит), а когато комбинираният ДДИТИ обхваща част от всички известни изходни ДДИТИ, тогава той е частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (partial combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. частичен
обектен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (partial object combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и частичен системен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (partial system combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически контуит и фиг. 1 към икотехномически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на
комбинирания ДДИТИ.
2.10. Разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният и съставният ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа
единен ДДИТИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object disunited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че изходният ДДИТИ е изходен разединен ДДИТИ, а
съсъставния ДДИТИ е съставен разединен ДДИТИ. От своя страна разединеният ДДИТИ и единният ДДИТИ са разновидности на самостойния ДДИТИ.
Разновидности на разединения ДДИТИ са: (1) разединеният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited internal
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен раз203
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единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е разединен ДДИТИ и вътрешен ДДИТИ), (2) разединеният
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited external derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) разединеният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited entire derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system disunited entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и цялостен
ДДИТИ), (4) разединеният дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object disunited ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и
дукоален ДДИТИ), (5) разединеният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object disunited
derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна разединена дерелевантна

204

948

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

диалектическа икотехномическа клетка* (system disunited derelevant dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен ДДИТИ и разединеният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited constructive derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна разединеният градивен ДДИТИ и разединеният цялостен ДДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited basic derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object disunited basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited basic derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и основен ДДИТИ). Разединеният дукоален ДДИТИ и разединеният дукоплетен
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object disunited compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и съвместим ДДИТИ).
Разединеният основен ДДИТИ и разединеният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
разединен ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разно205
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видности образуват разединената дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Разединеният основен ДДИТИ и разединеният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
разединен ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Разединеният цялостен ДДИТИ и разединеният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited massive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Разединеният градивен ДДИТИ и разединеният съвместим ДДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited particular derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и частен ДДИТИ). Разединеният основен ДДИТИ
и разединеният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
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Разединеният частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disjoint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен разделен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object disjoint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disjoint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест
разединеният ДДИТИ и частният ДДИТИ формират понятието за разделен
ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен разделените ДДИТИ, са съединени
ДДИТИ). Затова пък разединеният ДДИТИ или частният ДДИТИ формират
понятието за нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (unwhole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object unwhole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unwhole derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен нехолистичните ДДИТИ, са холистични ДДИТИ).
Разновидности на нехолистичния ДДИТИ са разновидностите на разединения
ДДИТИ и тези на частния ДДИТИ.
2.11. Унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеплетният ДДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни самостойни ДДИТИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният ДДИТИ е отделен унисеален
ДДИТИ, а мултисеплетният ДДИТИ е мултисеплетен унисеален ДДИТИ.
От своя страна унисеалният ДДИТИ и мултисеалният ДДИТИ са разновидности на самостойностия ДДИТИ. Разновидности на унисеалния ДДИТИ са: (1)
унисеалният вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (uniseal internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal internal derelevant dialectical ecotechnomic
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ingredient) и системен унисеален вътрешен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system uniseal internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и вътрешен
ДДИТИ), (2) унисеалният външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object uniseal external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal external derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и външен ДДИТИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal entire derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object uniseal entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal entire derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и цялостен ДДИТИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоален дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и
дукоален ДДИТИ), (5) унисеалният дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
uniseal ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
унисеален ДДИТИ и дукоплетен ДДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(uniseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal derelevant dialectical ecotechnomic cell) и системна унисеална дерелевантна диа-
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лектическа икотехномическа клетка* (system uniseal derelevant dialectical
ecotechnomic cell)].
Унисеалният вътрешен ДДИТИ и унисеалният външен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal constructive derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и градивен ДДИТИ). От своя страна унисеалният
градивен ДДИТИ и унисеалният цялостен ДДИТИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal basic derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object uniseal basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal basic derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и основен ДДИТИ). Унисеалният дукоален ДДИТИ и унисеалният дукоплетен
ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и съвместим ДДИТИ).
Унисеалният основен ДДИТИ и унисеалният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal cellular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален клетъчен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и клетъчен ДДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновиднос209
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ти образуват унисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка.
Унисеалният основен ДДИТИ и унисеалният дукоален ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unitary
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален унитарен
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и унитарен ДДИТИ). Унисеалният цялостен ДДИТИ и унисеалният съвместим ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal massive derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и масивен ДДИТИ). Унисеалният градивен ДДИТИ и унисеалният съвместим ДДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален частен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal particular
derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
ДДИТИ и частен ДДИТИ). Унисеалният основен ДДИТИ и унисеалният дукомплетен ДДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal unicoal derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален ДДИТИ и уникоален ДДИТИ).
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Унисеалният уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (one-valued derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object one-valued derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system one-valued derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient)]. Тоест унисеалният ДДИТИ и уникоалният ДДИТИ формират
понятието за еднозначен ДДИТИ (всички останали ДДИТИ, освен еднозначните ДДИТИ, са общи ДДИТИ). Затова пък унисеалният ДДИТИ или уникоалният ДДИТИ формират понятието за невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (non-general derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-general derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен невсеобщ дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system non-general derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДДИТИ, освен невсеобщите ДДИТИ, са всеобщи ДДИТИ). Разновидности на невсеобщия ДДИТИ са разновидностите на унисеалния ДДИТИ и тези на уникоалния ДДИТИ.
В табл. 5, 6 и 7 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент, като са използвани изходните
диалектически понятия за икотехномическа същност и икотехномическо явление, икотехномическо съдържание и икотехномическа форма, икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта. Вторите части на таблиците са кратки формати на първите им части.
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [1]

ИТ специфат (кофоконтиат)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфатдиспозитсубконтиат

Специфатессубконтиат

Специфатфеносубконтиат

Специфатдиспозантсубконтиат

Специфатдиспозатсубконтиат

Специфатдиспозитсубконтиант

Специфатессубконтиант

Специфатфеносубконтиант

Специфатдиспозантсубконтиант

Специфатдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)

Есспецифат
(есспецифатсубекстуит)

Феноспецифат (феноспецифатсубекстуит)

Диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)

Диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)

Специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)

Специфатсъщност
(специфатессубинтуит)

Специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)

Специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)

Специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)

Специфатдиспозитсубконтуит

Специфатессубконтуит

Специфатфеносубконтуит

Специфатдиспозантсубконтуит

Специфатдиспозатсубконтуит

212

956

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [2]

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфантдиспозитсубконтиат

Специфантессубконтиат

Специфантфеносубконтиат

Специфантдиспозантсубконтиат

Специфантдиспозатсубконтиат

Специфантдиспозитсубконтиант

Специфантессубконтиант

Специфантфеносубконтиант

Специфантдиспозантсубконтиант

Специфантдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Есспецифант
(есспецифантсубекстуит)

Феноспецифант (феноспецифантсубекстуит)

Диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

Диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Специфантдиспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Специфантсъщност
(специфантессубинтуит)

Специфантфеномен
(специфантфеносубинтуит)

Специфантдиспозант
(специфантдиспозантсубинтуит)

Специфантдиспозат
(специфантдиспозатсубинтуит)

Специфантдиспозитсубконтуит

Специфантессубконтуит

Специфантфеносубконтуит

Специфантдиспозантсубконтуит

Специфантдиспозатсубконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [3]

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно
състояние
на ИТП)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Фодиспозитсубконтиат

Есфосубконт
иат

Фофеносубконтиат

Фодиспозантсубконтиат

Фодиспозатсубконтиат

Фодиспозитсубконтиант

Есфосубконт
иант

Фофеносубконтиант

Фодиспозантсубконтиант

Фодиспозатсубконтиант

Диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Фосъщност
(фоессубекстуит)

Феноформа
(фенофосубекстуит)

Диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Есформа
(есфосубинтуит)

Фофеномен
(фофеносубинтуит)

Фодиспозант
(фодиспозантсубинтуит)

Фодиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Фодиспозитсубконтуит

Есфосубконтуит

Фофеносубконтуит

Фодиспозантсубконтуит

Фодиспозатсубконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [4]

ИТ съдържание (коинтуит)
(вътрешно
състояние
на ИТП)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Кодиспозитсубконтиат

Коессубконтиат

Кофеносубконтиат

Кодиспозантсубконтиат

Кодиспозатсубконтиат

Кодиспозитсубконтиант

Коессубконт
иант

Кофеносубконтиант

Кодиспозантсубконтиант

Кодиспозатсубконтиант

Диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Ессъдържание (ескосубекстуит)

Феносъдържание (фенокосубекстуит)

Диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Кодиспозит
(кодиспозитсубинтуит)

Косъщност
(коессубинтуит)

Кофеномен
(кофеносубинтуит)

Кодиспозант
(кодиспозантсубинтуит)

Кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Кодиспозитсубконтуит

Коессубконтуит

Кофеносубконтуит

Кодиспозантсубконтуит

Кодиспозатсубконтуит
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Табл. 5. Есфеноформататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [5]

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ИТП)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфитдиспозитсубконтиат

Специфитессубконтиат

Специфитфеносубконтиат

Специфитдиспозантсубконтиат

Специфитдиспозатсубконтиат

Специфитдиспозитсубконтиант

Специфитессубконтиант

Специфитфеносубконтиант

Специфитдиспозантсубконтиант

Специфитдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Есспецифит
(есспецифитсубекстуит)

Феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Специфитдиспозитсубконтуит

Специфитессубконтуит

Специфитфеносубконтуит

Специфитдиспозантсубконтуит

Специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения за табл. 5 (за двете части). ДДИТИ означава дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икотехномически, което за краткост е пропуснато или е означено с ИТ.
Всеки ДДИТИ се отнася за определен икотехномически предмет (ИТП). Когато ИТП е икотехномически обект, съответният ДДИТИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (ОДДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДДИТИ е системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (СДДИТИ). Когато даден ИТП е подикотехномически предмет (част, в т.ч. и диалектически икотехномически ингредиент) на друг ИТП, даденият ИТП е икотехномически субпредмет
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(ИТСП), а съответстващите му ДДИТИ са дерелевантни диалектически
икотехномически субингредиенти (ДДИТСИ). Когато ИТСП е икотехномически обект (икотехномически субобект, икотехномически подобект), съответният ДДИТСИ е обектен дерелевантен диалектически икотехномически субингредиент (ОДДИТСИ), а когато е икотехномическа система (икотехномическа субситема, икотехномическа подосистема), съответният ДДИТСИ е
системен дерелевантен диалектически икотехномически субингредиент
(СДДИТСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДДИТСИ, а другият за СДДИТСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 6
и 7 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически субингредиент.
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ИТ форма
Формален ИТСП
(външно състояние
на ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИТП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИТП
Диспозитна форма

ИТ фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИТП)
Форма на същността
Форма на същностния ИТСП
Същностна форма

ИТ фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИТП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИТСП
Феноменна форма

ИТ диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИТП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИТСП
Формален диспозит

ИТ есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИТП)
Същност на формата
Същност на формалния ИТСП
Формална същност

ИТ феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИТП)
Явление на формата
Явление на формалния ИТСП
Формално явление
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ИТ съдържание
Съдържателен
ИТСП
(вътрешно състояние на ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИТП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИТП
Диспозитно съдържание

ИТ косъщност
ИТ кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИТП)
леност на ИТП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИТСП
номенния ИТСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ИТ диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИТП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИТСП
Съдържателен диспозит

ИТ ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИТП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИТСП
Съдържателна същност
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ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИТП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИТСП
Съдържателно явление
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Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ИТ специфит
Специфитен ИТП
(цялостно състояние на ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИТП)

ИТ специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ИТП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИТСП
Същностен специфит

ИТ специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИТП)
Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИТСП
Феноменен специфит

ИТ есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИТП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИТП
Специфитна същност

ИТ феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИТП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИТП
Специфитно явление

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИТП
Диспозитен специфит
ИТ диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИТП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИТП
Специфитен диспозит

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически специдиспозит* (ecotechnomic specidisposite), икотехномическа специсъщност* (ecotechnomic speciessence) и икотехномически специфеномен* (ecotechnomic speciphenomenon) и обратните им икотехномически диспоспецифит* (ecotechnomic dispospecifite), икотехномически
есспецифит* (ecotechnomic esspecifite) и икотехномически феноспецифит*
(ecotechnomic phenospecifite);
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(2) икотехномически кодиспозит* (ecotechnomic codisposite), икотехномическа косъщност* (ecotechnomic coessence) и икотехномически кофеномен* (ecotechnomic cophenomenon) и обратните им икотехномическо диспосъдържание* (ecotechnomic dispocontent), икотехномическо ессъдържание*
(ecotechnomic escontent) и икотехномическо феносъдържание* (ecotechnomic
phenocontent);
(3) икотехномически фодиспозит* (ecotechnomic fodisposite), икотехномическа фосъщност* (ecotechnomic foessence) и икотехномически фофеномен* (ecotechnomic fophenomenon) и обратните им икотехномическа диспоформа* (ecotechnomic dispoform), икотехномическа есформа* (ecotechnomic
esform) и икотехномическа феноформа* (ecotechnomic phenoform).
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1 ) [1]

ИТ сустат
(субссуперсконтиат)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Сустатдиспозитсубконтиат

Сустатессубконтиат

Сустатфеносубконтиат

Сустатдиспозантсубконтиат

Сустатдиспозатсубконтиат

Сустатдиспозитсубконтиант

Сустатессубконтиант

Сустатфеносубконтиант

Сустатдиспозантсубконтиант

Сустатдиспозатсубконтиант

Диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Есссустат
(ессустатсубекстуит)

Феносустат
(феносустатсубекстуит)

Диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Сустатдиспозитсубконтуит

Сустатессубконтуит

Сустатфеносубконтуит

Сустатдиспозантсубконтуит

Сустатдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1 ) [2]

ИТ сустант
(субссуперсконтиант)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Сустантдиспозитсубконтиат

Сустантессубконтиат

Сустантфеносубконтиат

Сустантдиспозантсубконтиат

Сустантдиспозатсубконтиат

Сустантдиспозитсубконтиант

Сустантессубконтиант

Сустантфеносубконтиант

Сустантдиспозантсубконтиант

Сустантдиспозатсубконтиант

Диспозитсустант (диспозитсустантсубекстуит)

Ессустант
(ессустантсубекстуит)

Феносустант
(феносустантсубекстуит)

Диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Сустантдиспозитсубконтуит

Сустантессубконтуит

Сустантфеносубконтуит

Сустантдиспозантсубконтуит

Сустантдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1 ) [3]
ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеност определеност
на ИТП)
на ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Суперсдиспозитсубконтиат

Ессуперссубконтиат

Суперсфеносубконтиат

Суперсдиспозантсубконтиат

Суперсдиспозатсубконтиат

Суперсдиспозитсубконтиант

Ессуперссубконтиант

Суперсфеносубконтиант

Суперсдиспозантсубконтиант

Суперсдиспозатсубконтиант

Диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Суперссъщност (суперсессубекстуит)

Феносуперстанта (феносуперссубекстуит)

Диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Суперсдиспозит (суперсдиспозитсубинтуит)

Ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Суперсфеномен (суперсфеносубинтуит)

Суперсдиспозант (суперсдиспозантсубинтуит)

Суперсдиспозат (суперсдиспозатсубинтуит)

Суперсфеносубконтуит

Суперсдиспозантсубконтуит

Суперсдиспозатсубконтуит

Суперсдиспозитсубконтуит

Ессуперссубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1 ) [4]
ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Субсдиспозитсубконтиат

Субсессубконтиат

Субсфеносубконтиат

Субсдиспозантсубконтиат

Субсдиспозатсубконтиат

Субсдиспозитсубконтиант

Субсессубконтиант

Субсфеносубконтиант

Субсдиспозантсубконтиант

Субсдиспозатсубконтиант

Диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Ессубсстанция (ессубссубекстуит)

Феносубстанция (феносубссубекстуит)

Диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсдиспозитсубинтуит)

Субссъщност (субсессубинтуит)

Субсфеномен (субсфеносубинтуит)

Субсдиспозант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Субсдиспозитсубконтуит

Субсессубконтуит

Субсфеносубконтуит

Субсдиспозантсубконтуит

Субсдиспозатсубконтуит
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Табл. 6. Сусенстатитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1 ) [5]

ИТ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ИТП)

ИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ИТП)

ИТ същност ИТ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ИТП)
ИТП)

ИТ диспозант (есфеноконтиант)

ИТ диспозат
(есфеноконтиат)

Суститдиспозитсубконтиат

Суститессубконтиат

Суститфеносубконтиат

Суститдиспозантсубконтиат

Суститдиспозатсубконтиат

Суститдиспозитсубконтиант

Суститессубконтиант

Суститфеносубконтиант

Суститдиспозантсубконтиант

Суститдиспозатсубконтиант

Диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Ессустит
(ессуститсубекстуит)

Феносустит
(феносуститсубекстуит)

Диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Суститсъщност
(суститессубинтуит)

Суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Суститдиспозитсубконтуит

Суститессубконтуит

Суститфеносубконтуит

Суститдиспозантсубконтуит

Суститдиспозатсубконтуит
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ИТ суперстанта
Суперстантен
ИТСП
(външно същество
или основание на
ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ИТП
Диспозитна суперстанта

ИТ суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИТСП
Същностна суперстанта

ИТ суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИТП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИТСП
Феноменна суперстанта

ИТ диспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИТП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИТСП
Суперстантен диспозит

ИТ ессуперстанта

ИТ феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИТП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИТСП
Суперстантно явление

(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИТП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИТСП
Суперстантна същност
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ИТ субстанция
Субстанциален
ИТСП
(вътрешно същество или основание на
ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИТП
Диспозитна субстанция

ИТ субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИТСП
Същностна субстанция

ИТ субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИТП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИТСП
Феноменна субстанция

ИТ диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИТСП
Субстанциален
диспозит

ИТ ессубстанция

ИТ феносубстанция

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИТСП
Субстанциална същност

(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИТП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИТСП
Субстанциално явление
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Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ИТ сустит
Суститен ИТП
(цялостно същество
или основание на
ИТП)

ИТ диспозит
Диспозитен ИТП
(цялостна определеност на ИТП)

ИТ същност
Същностен ИТСП
(вътрешна определеност на ИТП)

ИТ явление
Феноменен ИТСП
(външна определеност на ИТП)

ИТ сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИТП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИТП
Диспозитен сустит

ИТ сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИТП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИТСП
Същностен сустит

ИТ сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИТП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИТСП
Феноменен сустит

ИТ диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИТП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИТП
Суститен диспозит

ИТ ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИТП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИТП
Суститна същност

ИТ феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИТП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИТП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически сустидиспозит* (ecotechnomic sustidisposite), икотехномическа сустисъщност* (ecotechnomic sustiessence) и икотехномически сустифеномен* (ecotechnomic sustiphenomenon) и обратните им икотехномически диспосустит* (ecotechnomic disposustite), икотехномически ессустит* (ecotechnomic essustite) и икотехномически феносустит* (ecotechnomic
phenosustite);
(2) икотехномически субсдиспозит* (ecotechnomic subsdisposite), икотехномическа субссъщност* (ecotechnomic subsessence) и икотехномически
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субсфеномен* (ecotechnomic subsphenomenon) и обратните им икотехномическа диспосубстанция* (ecotechnomic disposubstance), икотехномическа
ессубстанция* (ecotechnomic essubstance) и икотехномическа феносубстанция* (ecotechnomic phenosubstance);
(3) икотехномически суперсдиспозит* (ecotechnomic supersdisposite),
икотехномическа суперссъщност* (ecotechnomic supersessence) и икотехномически суперсфеномен* (ecotechnomic supersphenomenon) и обратните им
икотехномическа диспосуперстанта* (ecotechnomic disposuperstant), икотехномическа ессуперстанта* (ecotechnomic essuperstant) и икотехномическа
феносуперстанта* (ecotechnomic phenosuperstant).
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [1]

ИТ сустат
(субссуперсконтиат)

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИТП)

ИТ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИТП)

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИТП)

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ специфат (кофоконтиат)

Сустатспецифитсубконтиат

Сустаткосубконтиат

Сустатфосубконтиат

Сустатспецифантсубконтиат

Сустатспецифатсубконтиат

Сустатспецифитсубконтиант

Сустаткосубконтиант

Сустатфосубконтиант

Сустатспецифантсубконтиант

Сустатспецифатсубконтиант

Специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Косустат
(косустатсубекстуит)

Фосустат
(фосустатсубекстуит)

Специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Специфатсустат (специфатсустатсубекстуит)

Сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

Сустатспецифат
(сустатспецифатсубинтуит)

Сустатспецифитсубконтуит

Сустаткосубконтуит

Сустатфосубконтуит

Сустатспецифантсубконтуит

Сустатспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [2]

ИТ сустант
(субссуперсконтиант)

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИТП)

ИТ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИТП)

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИТП)

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ специфат (кофоконтиат)

Сустантспецифитсубконтиат

Сустанткосубконтиат

Сустантфосубконтиат

Сустантспецифантсубконтиат

Сустантспецифатсубконтиат

Сустантспецифитсубконтиант

Сустанткосубконтиант

Сустантфосубконтиант

Сустантспецифантсубконтиант

Сустантспецифатсубконтиант

Специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Косустант
(косустантсубекстуит)

Фосустант
(фосустантсубекстуит)

Специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Сустантспецифитсубконтуит

Сустанткосубконтуит

Сустантфосубконтуит

Сустантспецифантсубконтуит

Сустантспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [3]

ИТ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ИТП)

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИТП)

ИТ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИТП)

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИТП)

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ специфат (кофоконтиат)

Суперсспецифитсубконтиат

Косуперссубконтиат

Суперсфосубконтиат

Суперсспецифантсубконтиат

Суперсспецифатсубконтиат

Суперсспецифитсубконтиант

Косуперссубконтиант

Суперсфосубконтиант

Суперсспецифантсубконтиант

Суперсспецифатсубконтиант

Специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Косуперстанта (косуперссубинтуит)

Суперсформа
(суперсфосубинтуит)

Суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Суперсспецифитсубконтуит

Косуперссубконтуит

Суперсфосубконтуит

Суперсспецифантсубконтуит

Суперсспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [4]

ИТ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ИТП)

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИТП)

ИТ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИТП)

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИТП)

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ специфат (кофоконтиат)

Субсспецифитсубконтиат

Субкоссубконтиат

Субсфосубконтиат

Субсспецифантсубконтиат

Субсспецифатсубконтиат

Субсспецифитсубконтиант

Субскосубконтиант

Субсфосубконтиант

Субсспецифантсубконтиант

Субсспецифатсубконтиант

Специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Косубсстанция (косубссубекстуит)

Фосубстанция (фосубссубекстуит)

Специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Субссъдържание (субскосубинтуит)

Субсформа
(субсфосубинтуит)

Субсспецифант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсспецифа
т (субсспецифатсубинтуит)

Субсспецифитсубконтуит

Субскосубконтуит

Субсфосубконтуит

Субсспецифантсубконтуит

Субсспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни дерелевантни разновидности на диалектическия икотехномически
субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [5]

ИТ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ИТП)

ИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ИТП)

ИТ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ИТП)

ИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ИТП)

ИТ специфант (кофоконтиант)

ИТ специфат (кофоконтиат)

Суститспецифитсубконтиат

Суститкосубконтиат

Суститфосубконтиат

Суститспецифантсубконтиат

Суститспецифатсубконтиат

Суститспецифитсубконтиант

Суститкосубконтиант

Суститфосубконтиант

Суститспецифантсубконтиант

Суститспецифатсубконтиант

Специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Косустит
(косуститсубекстуит)

Фосустит
(фосуститсубекстуит)

Специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Суститформа (сустит-фосубинтуит)

Суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Суститспецифитсубконтуит

Суститкосубконтуит

Суститфосубконтуит

Суститспецифантсубконтуит

Суститспецифатсубконтуит
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма)
(част 2 – кратък формат) [1]
ИТ специфит
Специфитен ИТП

ИТ съдържание
Съдържателен
ИТСП
(вътрешно състояние
на ИТП)

(цялостно състояние
на ИТП)
ИТ суперсспецифит

ИТ суперстанта
Суперстантен
ИТСП
(външно същество
или основание на
ИТП)

(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИТП
Специфитна суперстанта

ИТ суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИТП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ИТСП
Съдържателна суперстанта

ИТ специсуперсИТ косуперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИТП)
ИТП)
Съдържание на суСпецифит на суперсперстантата
тантата
Съдържание на суСпецифит на суперсперстантния
ИТСП
тантния ИТСП
Суперстантно съСуперстантен спедържание
цифит
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ИТ форма
Формален ИТСП
(външно състояние
на ИТП)
ИТ суперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИТП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИТСП
Формална суперстанта
ИТ фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИТП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИТСП
Суперстантна форма
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма)
(част 2 – кратък формат) [2]
ИТ специфит
Специфитен ИТП

ИТ субстанция
Субстанциален
ИТСП
(вътрешно същество или основание на
ИТП)

(цялостно състояние
на ИТП)

ИТ съдържание
Съдържателен
ИТСП
(вътрешно състояние
на ИТП)

(външно състояние
на ИТП)

ИТ субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИТП
Специфитна субстанция

ИТ субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИТП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ИТСП
Съдържателна субстанция

ИТ субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИТП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИТСП
Формална субстанция

ИТ специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИТСП
Субстанциален специфит

ИТ косубстанция

ИТ фосубстанция

(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИТСП
Субстанциално съдържание

(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИТП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИТСП
Субстанциална форма
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Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма)
(част 2 – кратък формат) [3]
ИТ специфит
Специфитен ИТП

ИТ съдържание
Съдържателен
ИТСП
(вътрешно състояние
на ИТП)

(цялостно състояние
на ИТП)
ИТ сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИТП)
Сустит на специфита

ИТ сустит
Суститен ИТП
(цялостно същество
или основание на
ИТП)

Сустит на специфитния ИТП
Специфитен сустит

ИТ сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИТП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИТСП
Съдържателен сустит

ИТ специсустит
ИТ косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИТП)
ние на ИТП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИТП
титния ИТП
Суститно съдържаСуститен специфит
ние

ИТ форма
Формален ИТСП
(външно състояние
на ИТП)
ИТ сустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИТП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ИТСП
Формален сустит

ИТ фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИТП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИТП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически сустиспецифит* (ecotechnomic sustispecifite), икотехномическо сустисъдържание* (ecotechnomic susticontent) и икотехномическа сустиформа* (ecotechnomic sustiform) и обратните им икотехномичес238
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ки специсустит* (ecotechnomic specisustite), икотехномически косустит*
(ecotechnomic cosustite) и икотехномически фосустит* (ecotechnomic
fosustite);
(2) икотехномически субспецифит* (ecotechnomic subsspecifite), икотехномическо субссъдържание* (ecotechnomic subscontent) и икотехномическа
субсформа* (ecotechnomic subsform) и обратните им икотехномическа специсубстанция* (ecotechnomic specisubstance), икотехномическа косубстанция* (ecotechnomic cosubstance) и икотехномическа фосубстанция* (ecotechnomic fosubstance);
(3) икотехномически суперсспецифит* (ecotechnomic supersspecifite),
икотехномическо суперссъдържание* (ecotechnomic superscontent) и икотехномическа суперсформа* (ecotechnomic supersform) и обратните им икотехномическа специсуперстанта* (ecotechnomic specisuperstant), икотехномическа косуперстанта* (ecotechnomic cosuperstant) и икотехномическа фосуперстанта* (ecotechnomic fosuperstant).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (constructive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);

257

1001

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecotechnomic subingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (*) –
диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДИУРЕИ), който е единият от двойка дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти на икоуниреномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически
икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент), в частност градивни дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти; дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент взети заедно в тяхното цялостно единство. Дерелевантният диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ) е ДИУРЕИ, който е
подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДДИУРЕИ без посредничеството на трети ДИУРЕИ. Двойката от дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти са две различни страни
(разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на
икоуниреномическия ексопредмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на икоуниреномическия ексопредмет се определя като дерелевантен икоуниреномически
институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икоуниреномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече
като неделими страни) – като дерелевантен икоуниреномически конституит.
Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (internal derelevant dialectical
ecounirenomic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икоуниреномическия ексопредмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (external
derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икоуниреномическия ексопредмет. Чрез дерелевантната външна страна икоуниреномическият ексопредмет въздейства (оказва икоуниреномическо
въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие
е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната
външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране
(на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната
външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са
икоуниреномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодейс1

1012

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------твието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИУРЕИ, докато
дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИУРЕИ на икоуниреномическия предмат. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор,
задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната
вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна
страна (както и на икоуниреномическия ексопредмет като цяло), така че да се
достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната
вътрешна страна. С това икоуниреномическият ексопредмет преминава към
друг икоуниреномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато икоуниреномическият ексопредмет е икоуниреномически обект,
тогава ДДИУРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object internal derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object external derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient). Когато икоуниреномическият ексопредмет е икоуниреномическа система, тогава ДДИУРЕИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical
ecounirenomic exoingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system internal
derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system external derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient).
Когато определен ДДИУРЕИ на даден икоуниреномически ексопредмет
от своя страна се разглежда също като икоуниреномически ексопредмет [т.е.
като икоуниреномически субексопредмет* (ecounirenomic subexothing)] със
свои ДДИУРЕИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икоуниреномически субексоингредиенти* (derelevant dialectical ecounirenomic
subexoingredients) (ДДИУРСЕИ) (те са ДДИУРЕИ на икоуниреномическия субексопредмет) (напр. съдържание на икоуниреномическата ексосъщност, форма на икоуниреномическата ексосъщност, съдържание на икоуниреномическо2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то ексоявление, форма на икоуниреномическото ексоявление, същност на икоуниреномическото ексосъдържание, явление на икоуниреномическото ексосъдържание, същност на икоуниреномическата ексоформа, явление на икоуниреномическата ексоформа и т.н.). Разновидности на ДДИУРСЕИ са обектният дерелевантен диалектически икоуниреномически субексоингредиент*
(object derelevant dialectical ecounirenomic subexoingredient) и системният дерелевантен диалектически икоуниреномически субексоингредиент* (system
derelevant dialectical ecounirenomic subexoingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икоуниреномически
ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икоуниреномически ексопонятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти
(вж. табл. 1.1). Някои разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент са посочени във фиг. 1.2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
ексоингредиент
Клетъчен ДДИУРЕИ
Основен ДДИУРЕИ

Съвместим ДДИУРЕИ

Градивен ДДИУРЕИ

Изходен
ДДИУРЕИ

Дукоплетен
ДДИУРЕИ

Изходен
вътрешен
ДДИУРЕИ

Изходен
външен
ДДИУРЕИ

Изходен
цялостен
ДДИУРЕИ

Изходен
дукоален
ДДИУРЕИ

Изходен
дукоплетен
ДДИУРЕИ

Единен
ДДИУРЕИ

Външен
ДДИУРЕИ

Дукоален
ДДИУРЕИ

Единен
вътрешен
ДДИУРЕИ

Единен
външен
ДДИУРЕИ

Единен
цялостен
ДДИУРЕИ

Единен
дукоален
ДДИУРЕИ

Единен
дукоплетен
ДДИУРЕИ

Мултисеален
ДДИУРЕИ

Вътрешен
ДДИУРЕИ

Цялостен
ДДИУРЕИ

Мултисеален вътрешен
ДДИУРЕИ

Мултисеален външен
ДДИУРЕИ

Мултисеален цялостен
ДДИУРЕИ

Мултисеален дукоален
ДДИУРЕИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИУРЕИ

Мултисеплетен
ДДИУРЕИ

Отделен ДДИУРЕИ
Съставен ДДИУРЕИ

Самостоен ДДИУРЕИ

Дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИУРЕИ

Мултисеплетен
външен
ДДИУРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИУРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИУРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИУРЕИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИУРЕИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент(и). Всеки ДДИУРЕИ се отнася за определен
икоуниреномически ексопредмет (ИУРЕП). Когато ИУРЕП е икоуниреномически обект, съответният ДДИУРЕИ е обектен дерелевантен диалектически
икоуниреномически ексоингредиент (ОДДИУРЕИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният ДДИУРЕИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (СДДИУРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИУРЕИ, а другият за СДДИУРЕИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има
по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИУРЕИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДДИУРЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [1]
Клетъчни ДДИУРЕИ
Основни ДДИУРЕИ
Самостойни
ДДИУРЕИ

Съвместими ДДИУРЕИ

Градивни ДДИУРЕИ
Вътрешни
ДДИУРЕИ

Външни
ДДИУРЕИ

Цялостни
ДДИУРЕИ

Дукоални
ДДИУРЕИ

Дукоплетни
ДДИУРЕИ

1

изх

ИУР ексосъщност
(вътрешна
определеност
на ИУРЕП;
източник на
ексоявлението)

ИУР ексоявление (външна
опреде-леност
на ИУРЕП;
начин на изразяване на ексосъщността)

ИУР ексодиспозит (цялостна определеност на
ИУРЕП, която
има йерархичен
характер)

ИУР ексодиспозант

ИУР ексодиспозат (ИУР
ексодиспозификат)

2

изх

ИУР ексосъдържание
(вътрешно
състояние на
ИУРЕП; източник на ексоформата)

ИУР ексоформа (външно състояние
на ИУРЕП;
начин на съществуване на
ексосъдържанието)

ИУР ексоспецифит (цялостно състояние
на ИУРЕП,
което има устойчив характер)

ИУР ексоспецифант

ИУР ексоспецифат (ИУР
ексоспецификат)

3

изх

ИУР ексосубстанция (вътрешно същество или основание на
ИУРЕП; източник на ексосуперстантата)

ИУР ексосуперстанта
(външно същество или
основание на
ИУРЕП; начин
на реализиране
на ексосубстанцията)

ИУР ексосустит (цялостно
същество или
основание на
ИУРЕП, което
има динамичен
характер)

ИУР ексосустант

ИУР ексосустат (ИУР ексосусти-фикат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [2]
Клетъчни ДДИУРЕИ
Основни ДДИУРЕИ
Самостойни
ДДИУРЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИУРЕИ

Градивни ДДИУРЕИ
Цялостни
ДДИУРЕИ

Дукоални
ДДИУРЕИ

Дукоплетни
ДДИУРЕИ

Вътрешни
ДДИУРЕИ

Външни
ДДИУРЕИ

ИУР ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИУРЕП; източник на
ексопроявлението)

ИУР ексопроявление
(ексофеноформа)
(външно
битие на
ИУРЕП; начин на изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична устойчивост)

ИУР ексодиспецифант

ИУР ексодиспецификант

ИУР ексоесфеноформант

ИУР ексоесфеноформат

ИУР ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИУРЕП;
съвкупностен източник
на ексопроявлението)

ИУР ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична
устойчивост)

ИУР ексодиспецифат

ИУР ексодиспецификат

ИУР ексоесфеноформатант

ИУР ексоесфеноформ
атат

ИУР ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИУРЕП;
единен източник на
ексопроявлението)

ИУР ексофеноформатит
(единно
външно битие на
ИУРЕП;
единен начин на изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична устойчивост)

ИУР ексодиспецифит

ИУР ексодиспецифитит

ИУР ексоесфеноформатинт

ИУР ексоесфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [3]
Клетъчни ДДИУРЕИ
Основни ДДИУРЕИ
Самостойни
ДДИУРЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИУРЕИ

Градивни ДДИУРЕИ
Цялостни
ДДИУРЕИ

Дукоални
ДДИУРЕИ

Дукоплетни
ДДИУРЕИ

ИУР ексоспецисустант

ИУР ексоспецисустификант

ИУР ексосустрант

ИУР ексосустрат

ИУР ексоспецисустат

ИУР ексоспецисустификат

ИУР ексосустратант

ИУР ексосустратат

ИУР ексоспецисустит

ИУР ексоспецисустифитит

ИУР ексосустратинт

ИУР ексосустратит

Вътрешни
ДДИУРЕИ

Външни
ДДИУРЕИ

ИУР ексосубстрат
(вътрешна
основа на
ИУРЕП; източник на
ексосуперстрата)

ИУР ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИУРЕП; начин на осъществяване
на ексосубстрата)

ИУР ексосустрит (цялостна основа на
ИУРЕП, която има динамична
устойчивост)

ИУР ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на
ИУРЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

ИУР ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИУР
ексосустрататат
(съвкупностна цялостна основа
на ИУРЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИУР ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИУРЕП;
единен източник на
ексосуперстратита)

ИУР ексосуперстратит
(единна външна основа
на ИУРЕП;
единен начин
на осъществяване на ексосубстратита)

ИУР ексосустрататит
(единна цялостна основа на
ИУРЕП, която има динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [4]
Клетъчни ДДИУРЕИ
Основни ДДИУРЕИ
Самостойни
ДДИУРЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИУРЕИ

Градивни ДДИУРЕИ
Цялостни
ДДИУРЕИ

Дукоални
ДДИУРЕИ

Вътрешни
ДДИУРЕИ

Външни
ДДИУРЕИ

ИУР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИУРЕП;
източник
ексосупсенса)

ИУР ексосупсенс (феносуперстанта) (външно
предназначение на
ИУРЕП; начин на постигане на ексосмисъла)

ИУР ексосусенсит (цялостно предназначение на
ИУРЕП, което
има йерархична динамичност)

ИУР ексоексодисустант

ИУР ексосенстат (съвкупностно
вътрешно
предназначение на
ИУРЕП; съвкупностен
източник
ексосупсенса)

ИУР ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на постигане на
ексосмисъла)

ИУР ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на
ИУРЕП, което
има йерархична динамичност)

ИУР ексодисустат

ИУР ексосенсит
(единно вътрешно предназначение
на ИУРЕП;
единен източник ексосупсенса)

ИУР ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на ИУРЕП; единен
начин на постигане на
ексосмисъла)

ИУР ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение на
ИУРЕП, което
има йерархична динамичност)
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ИУР ексосусенсант

ИУР ексосусенстант

ИУР ексодисустит
ИУР ексосусенстинт
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Дукоплетни
ДДИУРЕИ

ИУР ексодисустификант
ИУР ексосусенсат

ИУР ексодисустификат
ИУР ексосусенстат

ИУР ексодисустифитит
ИУР ексосусенстит
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [5]
Клетъчни ДДИУРЕИ
Основни ДДИУРЕИ
Самостойни
ДДИУРЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИУРЕИ

Градивни ДДИУРЕИ
Цялостни
ДДИУРЕИ

Дукоални
ДДИУРЕИ

Дукоплетни
ДДИУРЕИ

Вътрешни
ДДИУРЕИ

Външни
ДДИУРЕИ

ИУР ексоестество (природа) (вътрешна реалност на ИУРЕП; източник
на ексодадеността)

ИУР ексодаденост (външна реалност
на ИУРЕП;
начин на валидизиране или
утвърждаване
на ексоестеството)

ИУР ексореалитит (цялостна реалност на ИУРЕП; която има
йерархична
динамична устойчивост)

ИУР ексотристрант

ИУР ексотристратификант

ИУР ексореалитант

ИУР ексореалитат

ИУР ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИУРЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИУР ексофактитат (съвкупностна външна реалност
на ИУРЕП;
съвкупностен
начин на валидизиране или
утвърждаване
на ексоестеството)

ИУР ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИУРЕП; която
има йерархична
динамична устойчивост)

ИУР ексотристрат

ИУР ексотристратификат

ИУР ексореалититант

ИУР ексореали-титат

ИУР ексонатуритит
(единна вътрешна реалност на ИУРЕП; единен
източник на
ексодадеността)

ИУР ексофактитит (единна
външна реалност на ИУРЕП; единен
начин на валидизиране или
утвърждаване
на ексоестеството)

ИУР ексореалититатит
(единна цялостна реалност
на ИУРЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР ексотристрит

ИУР ексотристратифитит

ИУР ексореалититинт

ИУР ексореали-титит

9

1020

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДДИУРЕИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент(и), изх – изходен ДДИУРЕИ, мал – мултисеален ДДИУРЕИ, мпл – мултисеплетен ДДИУРЕИ, едн – единен ДДИУРЕИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДДИУРЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икоуниреномически, което е означено с
ИУР. Всеки ДДИУРЕИ се отнася за определен икоуниреномически ексопредмет (ИУРЕП). Когато ИУРЕП е икоуниреномически обект, съответният
ДДИУРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ОДДИУРЕИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният
ДДИУРЕИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (СДДИУРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта –
единият за ОДДИУРЕИ, а другият за СДДИУРЕИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икоуниреномическа ексосъщност и икоуниреномическо ексоявление, икоуниреномическо ексосъдържание и икоуниреномическа ексоформа, икоуниреномическа ексосубстанция и икоуниреномическа
ексосуперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [1]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР ексоформа
Формален
ИУРСЕП
(външно състояние
на ИУРЕП)

(цялостна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосъщност
Същностен
ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоявление
Феноменен
ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексофодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИУРЕП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИУРЕП
Диспозитна форма

ИУР ексофосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИУРЕП)
Форма на същността
Форма на същностния ИУРСЕП
Същностна форма

ИУР ексофофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИУРЕП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИУРСЕП
Феноменна форма

ИУР ексодиспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на
ИУРЕП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИУРСЕП
Формален диспозит

ИУР ексоесформа

ИУР ексофеноформа
(външна определеност на външното
състояние на
ИУРЕП)
Явление на формата
Явление на формалния ИУРСЕП
Формално явление

(вътрешна определеност на външното
състояние на
ИУРЕП)
Същност на формата
Същност на формалния ИУРСЕП
Формална същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [2]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР ексосъдържание
Съдържателен
ИУРСЕП
(вътрешно състояние на ИУРЕП)

(цялостна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосъщност
Същностен
ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексокодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИУРЕП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИУРЕП
Диспозитно съдържание

ИУР ексокосъщИУР ексокофеноност
мен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИУРЕП)
леност на ИУРЕП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИУРСЕП
номенния ИУРСЕП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ИУР ексодиспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИУРЕП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИУРСЕП
Съдържателен диспозит

ИУР ексоессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИУРЕП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИУРСЕП
Съдържателна същност
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ИУР ексоявление
Феноменен
ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексофеносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИУРЕП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИУРСЕП
Съдържателно явление
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосъдържание-ексоформа и
ексосъщност-ексоявление) [3]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР ексосъщност
Същностен ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоявление
Феноменен ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)
ИУР ексоспецифеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИУРЕП)

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИУРЕП
Диспозитен специфит

ИУР ексоспецисъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ИУРЕП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИУРСЕП
Същностен специфит

ИУР ексодиспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИУРЕП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИУРЕП
Специфитен диспозит

ИУР ексоесспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИУРЕП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ИУРЕП
Специфитна същност

ИУР ексофеноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИУРЕП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ИУРЕП
Специфитно явление

(цялостна определеност на ИУРЕП)
ИУР ексоспецидиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоспецифит
Специфитен
ИУРЕП
(цялостно състояние на ИУРЕП)

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИУРСЕП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 2. ДДИУРЕИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент(и). Всички понятия имат определението икоуниреномически и представката ексо, които за краткост са пропуснати за част
от понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ИУР (икоуниреномически). Всеки ДДИУРЕИ се отнася за определен икоуниреномически
ексопредмет (ИУРЕП). Когато ИУРЕП е икоуниреномически обект, съответният ДДИУРЕИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоингредиент (ОДДИУРЕИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният ДДИУРЕИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (СДДИУРЕИ). Когато даден ИУРЕП е подикоуниреномически ексопредмет (част, в т.ч. и диалектически икоуниреномически ексоингредиент) на друг ИУРЕП, даденият ИУРЕП е икоуниреномически субексопредмет (ИУРСЕП), а съответстващите му ДДИУРЕИ са дерелевантни диалектически икоуниреномически субексоингредиенти (ДДИУРСЕИ). Когато
ИУРСЕП е икоуниреномически обект (икоуниреномически субобект, икоуниреномически подобект), съответният ДДИУРСИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически субексоингредиент (ОДДИУРСИ), а когато
е икоуниреномическа система (икоуниреномическа субситема, икоуниреномическа подосистема), съответният ДДИУРСИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически субексоингредиент (СДДИУРСЕИ). Затова
настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИУРСЕИ, а другият за СДДИУРСЕИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 3 и 4 на другите
дерелевантни разновидности на диалектическия икоуниреномически субексоингредиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически ексоспецидиспозит* (ecounirenomic exospecidisposite), икоуниреномическа ексоспецисъщност* (ecounirenomic exospeciessence) и икоуниреномически ексоспецифеномен* (ecounirenomic exospeciphenomenon) и обратните им икоуниреномически ексодиспоспецифит*
(ecounirenomic exodispospecifite), икоуниреномически ексоесспецифит*
(ecounirenomic exoesspecifite) и икоуниреномически ексофеноспецифит*
(ecounirenomic exophenospecifite);
(2) икоуниреномически ексокодиспозит* (ecounirenomic exocodisposite),
икоуниреномическа ексокосъщност* (ecounirenomic exocoessence) и икоуниреномически ексокофеномен* (ecounirenomic exocophenomenon) и обратните им икоуниреномическо ексодиспосъдържание* (ecounirenomic exodispocontent), икоуниреномическо ексоессъдържание* (ecounirenomic exoescontent) и икоуниреномическо ексофеносъдържание* (ecounirenomic exophenocontent);
(3) икоуниреномически фодиспозит* (ecounirenomic exofodisposite),
икоуниреномическа ексофосъщност* (ecounirenomic foessence) и икоуниреномически ексофофеномен* (ecounirenomic exofophenomenon) и обратните
им икоуниреномическа ексодиспоформа* (ecounirenomic exodispoform),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическа ексоесформа* (ecounirenomic exoesform) и икоуниреномическа ексофеноформа* (ecounirenomic exophenoform).
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) [1]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР
ексосуперстанта
Суперстантен
ИУРСЕП
(външно същество
или основание на
ИУРЕП)

(цялостна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосъщност
Същностен
ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоявление
Феноменен
ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосуперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРЕП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ИУРЕП
Диспозитна суперстанта

ИУР ексосуперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРЕП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИУРСЕП
Същностна суперстанта

ИУР ексосуперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИУРЕП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИУРСЕП
Феноменна суперстанта

ИУР ексодиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИУРЕП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИУРСЕП
Суперстантен диспозит

ИУР ексоессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИУРЕП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИУРСЕП
Суперстантна същност

ИУР ексофеносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИУРЕП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИУРСЕП
Суперстантно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) [2]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР ексосубстанция
Субстанциален
ИУРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИУРЕП)

(цялостна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосъщност
Същностен
ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоявление
Феноменен
ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосубсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРЕП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИУРЕП
Диспозитна субстанция

ИУР ексосъубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРЕП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИУРСЕП
Същностна субстанция

ИУР ексосубсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИУРЕП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИУРСЕП
Феноменна субстанция

ИУР ексодиспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРЕП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния
ИУРСЕП
Субстанциален
диспозит

ИУР ексоессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРЕП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния
ИУРСЕП
Субстанциална същност

ИУР ексофеносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРЕП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИУРСЕП

17

1028

Субстанциално явление

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и
ексосъщност-ексоявление) [3]
ИУР ексодиспозит
Диспозитен ИУРЕП

ИУР ексосустит
Суститен ИУРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИУРЕП)

(цялостна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексосъщност
Същностен
ИУРСЕП
(вътрешна определеност на ИУРЕП)

ИУР ексоявление
Феноменен
ИУРСЕП
(външна определеност на ИУРЕП)

ИУР
ексосустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРЕП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИУРЕП
Диспозитен сустит

ИУР ексосустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРЕП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИУРСЕП
Същностен сустит

ИУР ексосустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИУРЕП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИУРСЕП
Феноменен сустит

ИУР ексодиспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРЕП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИУРЕП
Суститен диспозит

ИУР ексоессустит

ИУР ексофеносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРЕП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИУРЕП
Суститно явление

(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРЕП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИУРЕП
Суститна същност

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са
(1) икоуниреномически ексосустидиспозит* (ecounirenomic exosustidisposite), икоуниреномическа ексосустисъщност* (ecounirenomic exosustiessence) и икоуниреномически ексосустифеномен* (ecounirenomic exosustiphenomenon) и обратните им икоуниреномически ексодиспосустит* (ecounirenomic exodisposustite), икоуниреномически ексоессустит* (ecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoessustite) и икоуниреномически ексофеносустит* (ecounirenomic exophenosustite);
(2) икоуниреномически ексосубсдиспозит* (ecounirenomic exosubsdisposite), икоуниреномическа ексосубссъщност* (ecounirenomic exosubsessence)
и
икоуниреномически
ексосубсфеномен*
(ecounirenomic
exosubsphenomenon) и обратните им икоуниреномическа ексодиспосубстанция* (ecounirenomic exodisposubstance), икоуниреномическа ексоессубстанция* (ecounirenomic exoessubstance) и икоуниреномическа ексофеносубстанция* (ecounirenomic exophenosubstance);
(3) икоуниреномически ексосуперсдиспозит* (ecounirenomic exosupersdisposite), икоуниреномическа ексосуперссъщност* (ecounirenomic exosupersessence) и икоуниреномически ексосуперсфеномен* (ecounirenomic exosupersphenomenon) и обратните им икоуниреномическа ексодиспосуперстанта* (ecounirenomic exodisposuperstant), икоуниреномическа ексоессуперстанта* (ecounirenomic exoessuperstant) и икоуниреномическа ексофеносуперстанта* (ecounirenomic exophenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [1]
ИУР ексоспецифит
Специфитен
ИУРЕП
(цялостно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосуперстанта
Суперстантен
ИУРСЕП
(външно същество
или основание на
ИУРЕП)

ИУР ексосуперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРЕП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИУРЕП

ИУР ексосъдържание
Съдържателен
ИУРСЕП
(вътрешно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексоформа
Формален
ИУРСЕП
(външно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосуперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИУРЕП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния
ИУРСЕП
Съдържателна суперстанта

ИУР ексосуперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРЕП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИУРСЕП

ИУР ексоспецисуИУР ексокосуперсперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ИУРЕП)
ИУРЕП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ИУРСЕП
перстантния
ИУРСЕП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание

ИУР ексофосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ИУРЕП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ИУРСЕП

Специфитна суперстанта
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [2]
ИУР ексоспецифит
Специфитен
ИУРЕП
(цялостно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосубстанция
Субстанциален
ИУРСЕП
(вътрешно същество или основание на
ИУРЕП)

ИУР ексосубсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРЕП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИУРЕП

ИУР ексосъдържание
Съдържателен
ИУРСЕП
(вътрешно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексоформа
Формален
ИУРСЕП
(външно състояние
на ИУРЕП)
ИУР ексосубсформа

Специфитна субстанция

ИУР ексосубссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИУРЕП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния
ИУРСЕП
Съдържателна субстанция

ИУР ексоспецисубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРЕП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния
ИУРСЕП
Субстанциален специфит

ИУР ексокосубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРЕП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния
ИУРСЕП
Субстанциално съдържание

ИУР ексофосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРЕП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИУРСЕП
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(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРЕП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИУРСЕП
Формална субстанция

Субстанциална форма
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент (с първични ДИУРЕИ ексосубстанция-ексосуперстанта и ексосъдържание-ексоформа) [3]
ИУР ексоспецифит
Специфитен
ИУРЕП
(цялостно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосъдържание
Съдържателен
ИУРСЕП
(вътрешно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРЕП)
Сустит на специфита

ИУР ексосустит
Суститен ИУРЕП
(цялостно същество
или основание на
ИУРЕП)

ИУР ексоформа
Формален
ИУРСЕП
(външно състояние
на ИУРЕП)

ИУР ексосустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИУРЕП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИУРСЕП
Съдържателен сустит

ИУР ексосустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРЕП)
Сустит на формата

ИУР ексоспецисусИУР ексокосустит
тит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на цялостното съцялостното същество
щество
или основаили основание на
ние на ИУРЕП)
ИУРЕП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИУРЕП
титния ИУРЕП
Суститен специфит
Суститно съдържание

ИУР ексофосустит

Сустит на специфитния ИУРЕП
Специфитен сустит

Сустит на формалния ИУРСЕП
Формален сустит

(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИУРЕП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ИУРЕП
Суститна форма

В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субексоингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически ексосустиспецифит* (ecounirenomic exosustispecifite), икоуниреномическо ексосустисъдържание* (ecounirenomic exosus22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ticontent) и икоуниреномическа ексосустиформа* (ecounirenomic exoexosustiform) и обратните им икоуниреномически ексоспецисустит* (ecounirenomic
exospecisustite), икоуниреномически ексокосустит* (ecounirenomic exocosustite) и икоуниреномически ексофосустит* (ecounirenomic exofosustite);
(2) икоуниреномически ексосубспецифит* (ecounirenomic exosubsspecifite), икоуниреномическо ексосубссъдържание* (ecounirenomic exosubscontent) и икоуниреномическа ексосубсформа* (ecounirenomic exosubsform) и
обратните им икоуниреномическа ексоспецисубстанция* (ecounirenomic
exospecisubstance), икоуниреномическа ексокосубстанция* (ecounirenomic
exocosubstance) и икоуниреномическа ексофосубстанция* (ecounirenomic
exofosubstance);
(3) икоуниреномически ексосуперсспецифит* (ecounirenomic exosupersspecifite), икоуниреномическо ексосуперссъдържание* (ecounirenomic
exosuperscontent) и икоуниреномическа ексосуперсформа* (ecounirenomic
exosupersform) и обратните им икоуниреномическа ексоспецисуперстанта*
(ecounirenomic exospecisuperstant), икоуниреномическа ексокосуперстанта*
(ecounirenomic exocosuperstant) и икоуниреномическа ексофосуперстанта*
(ecounirenomic exofosuperstant).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) –
във:
външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) (*) – диалектически икоуниреномически ингредиент (ДИУРИ), който е единият от двойка де23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти на икоуниреномическия предмет, наречени градивни диалектически икоуниреномически
ингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент), в частност
градивни дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти;
дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент взети заедно в тяхното цялостно
единство. Дерелевантният диалектически икоуниреномически ингредиент
(ДДИУРИ) е ДИУРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване
с другия (от двойката) ДДИУРИ без посредничеството на трети ДИУРИ.
Двойката от дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти са
две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна
външна страна) на икоуниреномическия предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна
на икоуниреномическия предмет се определя като дерелевантен икоуниреномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен
икоуниреномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икоуниреномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент* (internal derelevant dialectical ecounirenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икоуниреномическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (external derelevant
dialectical ecounirenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икоуниреномическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна икоуниреномическият предмет въздейства (оказва икоуниреномическо въздействие) върху
заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната
вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на
дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икоуниреномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду
им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДДИУРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДДИУРИ на икоуниреномическия предмат.
Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната
външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на
дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се
помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква
промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икоуниреномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икоуниреномическият предмет преминава към друг икоуниреномически хомеостазис.
Когато икоуниреномическият предмет е икоуниреномически обект, тогава
ДДИУРИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности
обектен вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object internal derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) и обектен външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент*
(object external derelevant dialectical ecounirenomic ingredient). Когато икоуниреномическият предмет е икоуниреномическа система, тогава ДДИУРИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности системен
вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент*
(system internal derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) и системен външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system
external derelevant dialectical ecounirenomic ingredient).
Значима разновидност на ДДИУРИ е дерелевантният диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ) (вж. и ексоикоуниреномика) [с
разновидности обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и
системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system derelevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] [когато той е
ДДИУРИ на икоуниреномически ексопредмет, т.е. е ДДИУРИ с явно изразена (с операционализирана) икоуниреномическа структура]. Икоуниреномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на
икоуниреномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на
понятието за икоуниреномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икоуниреномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икоуниреномическото изследване и икоунирено25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото управление; представлява икоуниреномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икоуниреномическа структура (в
т.ч. и като последователност от икоуниреномически признаци, икоуниреномически характеристики и икоуниреномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен ДДИУРИ на даден икоуниреномически предмет от
своя страна се разглежда също като икоуниреномически предмет [т.е. като
икоуниреномически субпредмет* (ecounirenomic subthing)] със свои ДДИУРИ, последните се наричат дерелевантни диалектически икоуниреномически субингредиенти* (derelevant dialectical ecounirenomic subingredients)
(ДДИУРСИ) (те са ДДИУРИ на икоуниреномическия субпредмет) (напр. съдържание на икоуниреномическата същност, форма на икоуниреномическата
същност, съдържание на икоуниреномическото явление, форма на икоуниреномическото явление, същност на икоуниреномическото съдържание, явление
на икоуниреномическото съдържание, същност на икоуниреномическата форма, явление на икоуниреномическата форма и т.н.). Разновидности на ДДИУРСИ са обектният дерелевантен диалектически икоуниреномически субингредиент* (object derelevant dialectical ecounirenomic subingredient) и системният дерелевантен диалектически икоуниреномически субингредиент* (system derelevant dialectical ecounirenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния диалектически икоуниреномически
ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икоуниреномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни
дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. табл. 1.1).
Някои разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
ингредиент са посочени в табл. 1.2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
ингредиент
Клетъчен ДДИУРИ
Основен ДДИУРИ

Съвместим ДДИУРИ

Градивен ДДИУРИ

Изходен
ДДИУРИ

Дукоплетен
ДДИУРИ

Изходен
вътрешен
ДДИУРИ

Изходен
външен
ДДИУРИ

Изходен
цялостен
ДДИУРИ

Изходен
дукоален
ДДИУРИ

Изходен
дукоплетен
ДДИУРИ

Единен
ДДИУРИ

Дукоален
ДДИУРИ

Единен
вътрешен
ДДИУРИ

Единен
външен
ДДИУРИ

Единен
цялостен
ДДИУРИ

Единен
дукоален
ДДИУРИ

Единен
дукоплетен
ДДИУРИ

Мултисеален
ДДИУРИ

ВътреВъншен
шен
ДДИУРИ
ДДИУРИ

Цялостен
ДДИУРИ

Мултисеален вътрешен
ДДИУРИ

Мултисеален
външен
ДДИУРИ

Мултисеален цялостен
ДДИУРИ

Мултисеален дукоален
ДДИУРИ

Мултисеален дукоплетен
ДДИУРИ

Мултисеплетен
ДДИУРИ

Отделен ДДИУРИ
Съставен ДДИУРИ

Самостоен ДДИУРИ

Дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(ДДИУРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДДИУРИ

Мултисеплетен
външен
ДДИУРИ

Мултисеплетен
цялостен
ДДИУРИ

Мултисеплетен
дукоален
ДДИУРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДДИУРИ

Пояснения за табл. 1.1. ДДИУРИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всеки ДДИУРИ се отнася за определен икоуниреномически предмет (ИУРП). Когато ИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДДИУРИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният ДДИУРИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически
ингредиент (СДДИУРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта –
единият за ОДДИУРИ, а другият за СДДИУРИ. От своя страна всеки един от
тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДДИУРИ, и друг за разновидностите на
частичния комбиниран ДДИУРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [1]
Клетъчни ДДИУРИ
Основни ДДИУРИ
Самостойни
ДДИУРИ

Съвместими ДДИУРИ

Градивни ДДИУРИ
Вътрешни
ДДИУРИ

Външни
ДДИУРИ

Цялостни
ДДИУРИ

Дукоални
ДДИУРИ

Дукоплетни
ДДИУРИ

1

изх

ИУР същност (вътрешна определеност на
ИУРП; източник на
явлението)

ИУР явление (външна
определеност на
ИУРП; начин
на изразяване на същността)

ИУР диспозит (цялостна определеност на
ИУРП, която
има йерархичен характер)

ИУР диспозант

ИУР диспозат (ИУР
диспозификат)

2

изх

ИУР съдържание
(вътрешно
състояние
на ИУРП;
източник на
формата)

ИУР форма
ИУР специ(външно със- фит (цялостояние на
тно състояИУРП; начин ние на ИУРП,
на същесткоето има
вуване на съ
устойчив хадържанието)
рактер)

ИУР специфант

ИУР специфат
(ИУР спецификат)

3

изх

ИУР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИУРП; източник на
суперстантата)

ИУР суперИУР сустит
станта (вън(цялостно
шно същессъщество
тво или
или основаоснование на ние на ИУРП,
ИУРП; начин
което има
на реализидинамичен
ране на субсхарактер)
танцията)

ИУР сустант

ИУР сустат (ИУР
сустификат)

28

1039

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [2]
Клетъчни ДДИУРИ
Основни ДДИУРИ
Самостойни
ДДИУРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДДИУРИ

Градивни ДДИУРИ
Дукоални
ДДИУРИ

ИУР диспецифант

ИУР диспецификант

ИУР есфеноформант

ИУР есфеноформат

ИУР диспе-цифат

ИУР диспецификат

ИУР есфеноформатант

ИУР есфеноформатат

ИУР диспе-цифит

ИУР диспецифитит

ИУР есфеноформатинт

УИР есфеноформатит

Вътрешни
ДДИУРИ

Външни
ДДИУРИ

ИУР същина (есконтент) (вътрешно битие на
ИУРП; източник на
проявлението)

ИУР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИУРП; начин
на изявяване
на битието)

ИУР есфеноформит
(цялостно
битие на
ИУРП; което
има йерархична устойчивост)

ИУР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИУРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИУР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИУРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИУР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ИУРП; което
има йерархична
устойчивост)

ИУР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИУРП; единен източник
на
проявлението)

ИУР феноформатит
(единно
външно битие на
ИУРП; единен начин на
изявяване на
битието)

ИУР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ИУРП; което
има йерархична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [3]
Клетъчни ДДИУРИ
Основни ДДИУРИ
Самостойни
ДДИУРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДДИУРИ

Градивни ДДИУРИ
Цялостни
ДДИУРИ

Дукоални
ДДИУРИ

Дукоплетни
ДДИУРИ

Вътрешни
ДДИУРИ

Външни
ДДИУРИ

ИУР субстрат (вътрешна основа на ИУРП;
източник на
суперстрата)

ИУР суперстрат (супформа)
(външна основа на
ИУРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ИУР сустрит
(цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустант

ИУР специсустификант

ИУР сустрант

ИУР сустрат

ИУР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИУРП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ИУР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ИУР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустат

ИУР специсустификат

ИУР сустратант

ИУР
сустратат

ИУР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИУРП; единен източник
на суперстратита)

ИУР суперстратит
(единна
външна основа на
ИУРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ИУР сустрататит (единна цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустит

ИУР специсустифитит

ИУР сустратинт

ИУР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [4]
Клетъчни ДДИУРИ
Основни ДДИУРИ
Самостойни
ДДИУРИ

Градивни ДДИУРИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
ДДИУРИ

Цялостни
ДДИУРИ

Дукоални
ДДИУРИ

ИУР смисъл
ИУР супсенс (фено(вътрешно
предназна- суперстанта)
чение на
(външно
ИУРП; изпредназнаточник супчение на
сенса)
ИУРП; начин
на постигане
на смисъла)

ИУР сусенсит (цялостно предназначение на
ИУРП, което
има йерархична динамичност)

ИУР дисустант

ИУР дисустификант

ИУР сусенсант

ИУР сусенсат

ИУР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ИУРП; съвкупностен
източник
супсенса)

ИУР супсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИУРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИУР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИУРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР дисустат

ИУР дисустификат

ИУР
сусенстант

ИУР сусенстат

ИУР сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИУРП; единен източник
супсенса)

ИУР супсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИУРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ИУР сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ИУРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР дисустит

ИУР дисустифитит

ИУР сусенстинт

ИУР сусенстит

Вътрешни
ДДИУРИ

1

Съвместими ДДИУРИ

Външни
ДДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [5]
Клетъчни ДДИУРИ
Основни ДДИУРИ
Самостойни
ДДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДДИУРИ

Градивни ДДИУРИ
Цялостни
ДДИУРИ

Дукоални
ДДИУРИ

Дукоплетни
ДДИУРИ

Вътрешни
ДДИУРИ

Външни
ДДИУРИ

ИУР естество (природа)
(вътрешна
реалност на
ИУРП; източник на
дадеността)

ИУР даденост (външна
реалност на
ИУРП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ИУР реалитит (цялостна реалност
на ИУРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР тристрант

ИУР тристратификант

ИУР реалитант

ИУР реалитат

ИУР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИУРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ИУР фактитат (съвкупностна външна реалност на
ИУРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ИУР реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИУР тристрат

ИУР тристратификат

ИУР реали-титант

ИУР реали-титат

ИУР натуритит (единна вътрешна
реалност на
ИУРП; единен източник
на дадеността)

ИУР фактитит (единна
външна реалност на
ИУРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ИУР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИУР тристрит

ИУР тристратифитит

ИУР реали-титинт

ИУР реали-титит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДДИУРИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен ДДИУРИ, мал – мултисеален
ДДИУРИ, мпл – мултисеплетен ДДИУРИ, едн – единен ДДИУРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
ДДИУРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението икоуниреномически, което е означено с ИУР. Всеки
ДДИУРИ се отнася за определен икоуниреномически предмет (ИУРП). Когато
ИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДДИУРИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДДИУРИ), а когато е
икоуниреномическа система, съответният ДДИУРИ е системен дерелевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент (СДДИУРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИУРИ, а другият за
СДДИУРИ.
В табл. 2, 3 и 4 са посочени някои разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субингредиент, като са използвани изходните
диалектически понятия за икоуниреномическа същност и икоуниреномическо
явление, икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта.
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ИУР форма
Формален ИУРСП
(външно състояние
на ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ИУРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ИУРП
Диспозитна форма

ИУР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ИУРП)
Форма на същността
Форма на същностния ИУРСП
Същностна форма

ИУР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ИУРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ИУРСП
Феноменна форма

ИУР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ИУРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ИУРСП
Формален диспозит

ИУР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ИУРП)
Същност на формата
Същност на формалния ИУРСП
Формална същност

ИУР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ИУРП)
Явление на формата
Явление на формалния ИУРСП
Формално явление
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ИУР съдържание
Съдържателен
ИУРСП
(вътрешно състояние на ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ИУРП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ИУРП
Диспозитно съдържание

ИУР косъщност
ИУР кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ИУРП)
леност на ИУРП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ИУРСП
номенния ИУРСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ИУР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ИУРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ИУРСП
Съдържателен диспозит

ИУР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ИУРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ИУРСП
Съдържателна същност
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ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ИУРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ИУРСП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ съдържание-форма и същност-явление) [3]

ИУР специфит
Специфитен
ИУРП
(цялостно състояние на ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ИУРП)

ИУР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ИУРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ИУРСП
Същностен специфит

ИУР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ИУРП)

ИУР есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ИУРП)

ИУР феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ИУРП)

Същност на специфита
Същност на специфитния ИУРП
Специфитна същност

Явление на специфита
Явление на специфитния ИУРП
Специфитно явление

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ИУРП
Диспозитен специфит
ИУР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ИУРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ИУРП
Специфитен диспозит

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ИУРСП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 2. ДДИУРИ означава дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икоуниреномически, което за краткост е пропуснато за част от понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ИУР (икоуниреномически). Всеки
ДДИУРИ се отнася за определен икоуниреномически предмет (ИУРП). Когато
ИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДДИУРИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДДИУРИ), а когато е
икоуниреномическа система, съответният ДДИУРИ е системен дерелевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент (СДДИУРИ). Когато даден
ИУРП е подикоуниреномически предмет (част, в т.ч. и диалектически икоуниреномически ингредиент) на друг ИУРП, даденият ИУРП е икоуниреномичес36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субпредмет (ИУРСП), а съответстващите му ДДИУРИ са дерелевантни
диалектически икоуниреномически субингредиенти (ДДИУРСИ). Когато
ИУРСП е икоуниреномически обект (икоуниреномически субобект, икоуниреномически подобект), съответният ДДИУРСИ е обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически субингредиент (ОДДИУРСИ), а когато е
икоуниреномическа система (икоуниреномическа субситема, икоуниреномическа подосистема), съответният ДДИУРСИ е системен дерелевантен диалектически икоуниреномически субингредиент (СДДИУРСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДДИУРСИ, а другият за
СДДИУРСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 3 и 4 на другите дерелевантни разновидности на диалектическия икоуниреномически субингредиент.
В табл. 2 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния диалектически икоуниреномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически специдиспозит* (ecounirenomic specidisposite),
икоуниреномическа специсъщност* (ecounirenomic speciessence) и икоуниреномически специфеномен* (ecounirenomic speciphenomenon) и обратните
им икоуниреномически диспоспецифит* (ecounirenomic dispospecifite), икоуниреномически есспецифит* (ecounirenomic esspecifite) и икоуниреномически феноспецифит* (ecounirenomic phenospecifite);
(2) икоуниреномически кодиспозит* (ecounirenomic codisposite), икоуниреномическа косъщност* (ecounirenomic coessence) и икоуниреномически кофеномен* (ecounirenomic cophenomenon) и обратните им икоуниреномическо диспосъдържание* (ecounirenomic dispocontent), икоуниреномическо ессъдържание* (ecounirenomic escontent) и икоуниреномическо феносъдържание* (ecounirenomic phenocontent);
(3) икоуниреномически фодиспозит* (ecounirenomic fodisposite), икоуниреномическа фосъщност* (ecounirenomic foessence) и икоуниреномически фофеномен* (ecounirenomic fophenomenon) и обратните им икоуниреномическа диспоформа* (ecounirenomic dispoform), икоуниреномическа есформа* (ecounirenomic esform) и икоуниреномическа феноформа* (ecounirenomic phenoform).
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ИУР суперстанта
Суперстантен
ИУРСП
(външно същество
или основание на
ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ИУРП
Диспозитна суперстанта

ИУР суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ИУРСП
Същностна суперстанта

ИУР суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ИУРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ИУРСП
Феноменна суперстанта

ИУР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ИУРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ИУРСП
Суперстантен диспозит

ИУР ессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ИУРП)

ИУР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ИУРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ИУРСП
Суперстантно явление

Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ИУРСП
Суперстантна същност
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ИУР субстанция
Субстанциален
ИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ИУРП
Диспозитна субстанция

ИУР съубссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ИУРСП
Същностна субстанция

ИУР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ИУРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ИУРСП
Феноменна субстанция

ИУР диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ИУРСП
Субстанциален
диспозит

ИУР ессубстанция
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРП)

ИУР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ИУРП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ИУРСП
Субстанциално явление

Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ИУРСП
Субстанциална същност
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субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [3]

ИУР сустит
Суститен ИУРП
(цялостно същество
или основание на
ИУРП)

ИУР диспозит
Диспозитен ИУРП
(цялостна определеност на ИУРП)

ИУР същност
Същностен ИУРСП
(вътрешна определеност на ИУРП)

ИУР явление
Феноменен ИУРСП
(външна определеност на ИУРП)

ИУР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ИУРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ИУРП
Диспозитен сустит

ИУР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ИУРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ИУРСП
Същностен сустит

ИУР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ИУРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ИУРСП
Феноменен сустит

ИУР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ИУРП
Суститен диспозит

ИУР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ИУРП
Суститна същност

ИУР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ИУРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ИУРП
Суститно явление

В табл. 3 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически сустидиспозит* (ecounirenomic sustidisposite),
икоуниреномическа сустисъщност* (ecounirenomic sustiessence) и икоуниреномически сустифеномен* (ecounirenomic sustiphenomenon) и обратните им
икоуниреномически диспосустит* (ecounirenomic disposustite), икоуниреномически ессустит* (ecounirenomic essustite) и икоуниреномически феносустит* (ecounirenomic phenosustite);
(2) икоуниреномически субсдиспозит* (ecounirenomic subsdisposite),
икоуниреномическа субссъщност* (ecounirenomic subsessence) и икоуниреномически субсфеномен* (ecounirenomic subsphenomenon) и обратните им
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическа диспосубстанция* (ecounirenomic disposubstance), икоуниреномическа ессубстанция* (ecounirenomic essubstance) и икоуниреномическа феносубстанция* (ecounirenomic phenosubstance);
(3) икоуниреномически суперсдиспозит* (ecounirenomic supersdisposite),
икоуниреномическа суперссъщност* (ecounirenomic supersessence) и икоуниреномически суперсфеномен* (ecounirenomic supersphenomenon) и обратните им икоуниреномическа диспосуперстанта* (ecounirenomic disposuperstant), икоуниреномическа ессуперстанта* (ecounirenomic essuperstant) и
икоуниреномическа феносуперстанта* (ecounirenomic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [1]
ИУР специфит
Специфитен ИУРП
(цялостно състояние
на ИУРП)

ИУР суперстанта
Суперстантен
ИУРСП
(външно същество
или основание на
ИУРП)

ИУР съдържание
Съдържателен
ИУРСП
(вътрешно състояние
на ИУРП)

ИУР форма
Формален ИУРСП

ИУР суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ИУРП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния
ИУРСП
Съдържателна суперстанта

ИУР суперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРП)

ИУР суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ИУРП
Специфитна суперстанта

(външно състояние
на ИУРП)

Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ИУРСП
Формална суперстанта

ИУР специсуперс- ИУР косуперстанта ИУР фосуперстанта
(вътрешно състояние (външно състояние
танта
(цялостно състояние на външното същесна на външното съна външното същес- тво или основание на щество или основатво или основание на
ИУРП)
ние на ИУРП)
ИУРП)
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантата
тата
тантата
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантния
ИУРСП
тния ИУРСП
тантния ИУРСП
Суперстантно съСуперстантна форма
Суперстантен спедържание
цифит
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [2]
ИУР специфит
Специфитен ИУРП
(цялостно състояние
на ИУРП)
ИУР субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРП)

ИУР Субстанция
Субстанциален
ИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ИУРП)

Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ИУРП
Специфитна субстанция
ИУР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ИУРСП
Субстанциален специфит

ИУР съдържание
Съдържателен
ИУРСП
(вътрешно състояние
на ИУРП)

ИУР форма
Формален ИУРСП

ИУР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИУРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния
ИУРСП
Съдържателна субстанция

ИУР субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРП)

ИУР косубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРП)

ИУР фосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ИУРП)

Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ИУРСП
Субстанциално съдържание

Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ИУРСП
Субстанциална форма
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(външно състояние
на ИУРП)

Субстанция на формата
Субстанция на формалния ИУРСП
Формална субстанция

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически
субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [3]
ИУР специфит
Специфитен ИУРП

ИУР съдържание
Съдържателен
ИУРСП
(вътрешно състояние
на ИУРП)

ИУР форма
Формален ИУРСП

ИУР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ИУРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ИУРСП
Съдържателен сустит

ИУР сустиформа
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ИУРП)

ИУР специсустит
ИУР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаИУРП)
ние на ИУРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ИУРП
титния ИУРП
Суститно
съдържаСуститен специфит
ние

ИУР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ИУРП)
Форма на сустита

(цялостно състояние
на ИУРП)
ИУР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ИУРП)
Сустит на специфита

ИУР сустит
Суститен ИУРП
(цялостно същество
или основание на
ИУРП)

Сустит на специфитния ИУРП
Специфитен сустит

(външно състояние
на ИУРП)

Сустит на формата
Сустит на формалния ИУРСП
Формален сустит

Форма на суститния
ИУРП
Суститна форма

В табл. 4 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния диалектически икоуниреномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически сустиспецифит* (ecounirenomic sustispecifite),
икоуниреномическо сустисъдържание* (ecounirenomic susticontent) и икоуниреномическа сустиформа* (ecounirenomic sustiform) и обратните им икоуниреномически специсустит* (ecounirenomic specisustite), икоуниреноми44
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески косустит* (ecounirenomic cosustite) и икоуниреномически фосустит*
(ecounirenomic fosustite);
(2) икоуниреномически субспецифит* (ecounirenomic subsspecifite),
икоуниреномическо субссъдържание* (ecounirenomic subscontent) и икоуниреномическа субсформа* (ecounirenomic subsform) и обратните им икоуниреномическа специсубстанция* (ecounirenomic specisubstance), икоуниреномическа косубстанция* (ecounirenomic cosubstance) и икоуниреномическа
фосубстанция* (ecounirenomic fosubstance);
(3) икоуниреномически суперсспецифит* (ecounirenomic supersspecifite),
икоуниреномическо суперссъдържание* (ecounirenomic superscontent) и
икоуниреномическа суперсформа* (ecounirenomic supersform) и обратните
им икоуниреномическа специсуперстанта* (ecounirenomic specisuperstant),
икоуниреномическа косуперстанта* (ecounirenomic cosuperstant) и икоуниреномическа фосуперстанта* (ecounirenomic fosuperstant).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant
ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент);

45

1056

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (derelevant economic diingredient) – същото като дерелевантен диалектически икономически
ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant
economic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
групов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
начален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------независим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
общ дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);

55

1066

Камен Миркович
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant economic
ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент)
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти;
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
ecorenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икореномически
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икореномически
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икореномически
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент).

(derelevant
ингредиент
ингредиент

ингредиент
ингредиент

ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (derelevant
ecotechnomic diingredient) – същото като дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (derelevant ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
групов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
начален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
независим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
общ дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (constructive
derelevant ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant
ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient)
(*) – типичен диалектически икокореномически ингредиент (ТДИКРИ), който
е единият от двойка дерелевантни типични диалектически икокореномически
ингредиенти на типичния икокореномическия предмет, наречени градивни
типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент), в частност градивни дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (общо понятие за дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент, които са негови разновидности). Дерелевантният типичен диалектически икокореномически ингредиент
(ДТДИКРИ) е ТДИКРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДТДИКРИ без посредничеството на трети ТДИК127
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РИ. Двойката от дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и
дерелевантна външна страна) на типичния икокореномически предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на типичния икокореномически предмет се определя
като дерелевантен икокореномически институит, дерелевантната външна
страна – като дерелевантен икокореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икокореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (internal derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в типичния икокореномически предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен дерелевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (external derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икокореномическия
предмет. Чрез дерелевантната външна страна типичният икокореномически
предмет въздейства (оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна
страна, която се разкрива чрез дерелевантната външна страна. Дерелевантната
външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната
вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната
вътрешна и дерелевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна типична диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно
типично диалектическо икокореномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е по-консервативният ДТДИКРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДТДИКРИ на типичния икокореномически предмет. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности
на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна
страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна
страна (както и на икокореномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна страна. С това типичният икокореномически предмет преминава към
друг икокореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато типичният икокореномически предмет е икокореномически обект,
тогава ДТДИКРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecocorenomic
ingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object internal derelevant typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и обектен външен дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object external derelevant
typical dialectical ecocorenomic ingredient). Когато типичният икокореномически предмет е икокореномическа система, тогава ДТДИКРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности системен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system internal derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен външен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system external derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient).
Значима разновидност на ДТДИКРИ е дерелевантният типичен диалектически икокореномически ексоингредиент (ДТДИКРЕИ) (вж. и ексоикокореномика) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical
ecocorenomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical
ecocorenomic exoingredient)] [когато той е ДТДИКРИ на типичен икокореномически ексопредмет, т.е. е ДТДИКРИ с явно изразена (с операционализирана) икокореномическа структура]. Типичният икокореномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на типичния икокореномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за типичен икокореномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икокореномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икокореномическото изследване и икокореномическото управление; представлява типичен икокореномически предмет с явно
изразена (до определена степен на подробност) икокореномическа структура
(в т.ч. и като последователност от икокореномически признаци, икокореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески характеристики и икокореномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен ДТДИКРИ на даден типичен икокореномически предмет от своя страна се разглежда също като типичен икокореномически предмет [т.е. като типичен икокореномически субпредмет* (typical ecocorenomic
subthing)] със свои ДТДИКРИ, последните се наричат дерелевантни типични
диалектически икокореномически субингредиенти* (derelevant typical dialectical ecocorenomic subingredients) (ДТДИКРСИ) (те са ДТДИКРИ на типичния икокореномическия субпредмет) (напр. съдържание на икокореномическата същност, форма на икокореномическата същност, съдържание на икокореномическото явление, форма на икокореномическото явление, същност на
икокореномическото съдържание, явление на икокореномическото съдържание, същност на икокореномическата форма, явление на икокореномическата
форма и т.н.). Разновидности на ДТДИКРСИ са обектният дерелевантен
типичен диалектически икокореномически субингредиент* (object derelevant typical dialectical ecocorenomic subingredient) и системният дерелевантен типичен диалектически икокореномически субингредиент* (system
derelevant typical dialectical ecocorenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от типичтни икокореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни типични диалектически икокореномически
ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икокореномическа същност и икокореномическо явление, икокореномическо съдържание и икокореномическа форма,
икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта. В табл. 3 са
посочени някои негови конкретни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИКРИ
Основен ДТДИКРИ

Съвместим ДТДИКРИ

Градивен ДТДИКРИ
Дукоплетен
ДТДИКРИ

Изходен
цялостен
ДТДИКРИ

Изходен
дукоален
ДТДИКРИ

Изходен
дукоплетен
ДТДИКРИ

Изходен
ДТДИКРИ

Външен
ДТДИКРИ

Дукоален
ДТДИКРИ

Изходен
вътрешен
ДТДИКРИ

Изходен
външен
ДТДИКРИ

Единен
ДТДИКРИ

Вътрешен
ДТДИКРИ

Цялостен
ДТДИКРИ

Единен
вътрешен
ДТДИКРИ

Единен
външен
ДТДИКРИ

Единен
цялостен
ДТДИКРИ

Единен
дукоален
ДТДИКРИ

Единен
дукоплетен
ДТДИКРИ

Мултисеален
ДТДИКРИ

Отделен ДТДИКРИ
Съставен
ДТДИКРИ

Самостоен ДТДИКРИ

Дерелевантен типичен диалектически
икокореномически
ингредиент
(ДТДИКРИ)

Мултисеален вътрешен
ДТДИКРИ

Мултисеален външен
ДТДИКРИ

Мултисеален цялостен
ДТДИКРИ

Мултисеален дукоален
ДТДИКРИ

Мултисеален дукоплетен
ДТДИКРИ

Пояснения за табл. 1. ДТДИКРИ означава дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всеки ДТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният ДТДИКРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОДТДИКРИ), а когато е
икокореномическа система, съответният ДТДИКРИ е системен дерелевантен
типичен диалектически икокореномически ингредиент (СДТДИКРИ). Затова
настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИКРИ, а другият
за СДТДИКРИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на
таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния
комбиниран ДТДИКРИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

1

изх

ТИКР същност (вътрешна определеност на
ТИКРП; източник на
явлението)

ТИКР явление (външна
определеност на
ТИКРП; начин на изразяване на
същността)

ТИКР диспозит (цялостна определеност на
ТИКРП, която има йерархичен характер)

ТИКР диспозант

ТИКР диспозат
(ТИКР
диспозификат)

2

изх

ТИКР съдържание
(вътрешно
състояние
на ТИКРП;
източник на
формата)

ТИКР форма (външно
състояние
на ТИКРП;
начин на
съществуване на съдържанието)

ТИКР специфит (цялостно състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ТИКР специфант

ТИКР специфат
(ТИКР спецификат)

3

изх

ТИКР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИКРП; източник на
суперстантата)

ТИКР
суперстанта
(външно
същество
или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на
субстанцията)

ТИКР сустит
(цялостно
същество
или основание на
ТИКРП, което
има динамичен характер)

ТИКР сустант

ТИКР сустат (ТИКР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

ТИКР
диспецифант

ТИКР
диспецификант

ТИКР есфеноформант

ТИКР есфеноформат

ТИКР
диспецифат

ТИКР
диспецификат

ТИКР есфеноформатант

ТИКР есфеноформатат

ТИКР
диспецифит

ТИКР
диспецифитит

ТИКР есфеноформатинт

ТИКР есфеноформ
атит

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ТИКР същина (есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИКРП; източник на
проявлението)

ТИКР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ТИКР есконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на
проявлението)
ТИКР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИКРП;
единен източник на
проявлението)

ТИКР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)

ТИКР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИКРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ТИКР субстрат (вътрешна основа на
ТИКРП; източник на
суперстрата)

ТИКР суперстрат
(супформа)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на субстрата)

ТИКР сустрит (цялостна основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустант

ТИКР специсустификант

ТИКР сустрант

ТИКР сустрат

ТИКР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИКР
суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИКР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустат

ТИКР специсустификат

ТИКР сустратант

ТИКР сустратат

ТИКР субстратит
(единна вътрешна основа
на ТИКРП;
единен източник на суперстратита)

ТИКР суперстратит
(единна външна основа на
ТИКРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ТИКР сустрататит (единна
цялостна основа на
ТИКРП, която
има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустит

ТИКР специсустифитит

ТИКР
сустратинт

ТИКР
сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ТИКР смисъл (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
супсенса)

ТИКР супсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
смисъла)

ТИКР сусенсит (цялостно предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ТИКР дисустант

ТИКР дисустификант

ТИКР сусенсант

ТИКР сусенсат

ТИКР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
супсенса)

ТИКР супсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична
динамичност)

ТИКР дисустат

ТИКР дисустификат

ТИКР сусенстант

ТИКР сусенстат

ТИКР сенсит
(единно вътрешно предназначение
на ТИКРП;
единен източник супсенса)

ТИКР супсенсит (единно външно
предназначение на
ТИКРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ТИКРП,
което има йерархична динамичност)

ТИКР дисустит

ТИКР дисустифитит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ТИКР естество (природа)
(вътрешна
реалност на
ТИКРП; източник на
дадеността)

ТИКР даденост (външна
реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ТИКР реалитит (цялостна
реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрант

ТИКР
тристратиф
икант

ТИКР реалитант

ТИКР реалитат

ТИКР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИКР фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИКР реалититатат (съвкупностна
цялостна реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрат

ТИКР
тристратиф
икат

ТИКР реали-титант

ТИКР реали-титат

ТИКР натуритит (единна вътрешна
реалност на
ТИКРП; единен източник
на дадеността)

ТИКР фактитит (единна
външна реалност на
ТИКРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИКР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрит

ТИКР
тристратиф
итит

ТИКР реали-титинт

ТИКР реали-титит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. ДТДИКРИ означава дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИКРИ, мал – мултисеален ДТДИКРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИКРИ, едн – единен ДТДИКРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават
само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИКРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението типичен икокореномически, което е означено с ТИКР. Всеки ДТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният ДТДИКРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОДТДИКРИ), а когато е икокореномическа система,
съответният ДТДИКРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (СДТДИКРИ). Затова настоящата таблица има още
два варианта – единият за ОДТДИКРИ, а другият за СДТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

1

изх

ИКР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИКРП; източник на
феността)

ИКР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИКРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИКР диспотит (типичен
диспозит)
(цялостна
определеност на
ТИКРП, която има йерархичен характер)

ИКР диспотант
типичен
диспозант)

ИКР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИКР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИКРП;
източник на
актива)

ИКР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИКРП;
начин на
съществуване на
контива)

ИКР специИКР спетит (типичен
цитант
специфит)
(типичен
(цялостно
специфант)
състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ИКР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИКР субстат (типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИКРП;
източник на
запаса)

ИКР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на
субстата)

ИКР сустатит (типичен
сустит) (цялостно същество или
основание на
ТИКРП, което
има динамичен характер)

ИКР сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

2

мпл

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ИКР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИКРП; източник на
типопроявлението)

ИКР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
типосъщината)

ИКР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ИКР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИКР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИКР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИКР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИКР типоИКР типоесконтентат феноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП; съвсъвкупноскупностен
тен източник
начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

ИКР типесфеноформататат (типичен есфеноформататат)
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)

ИКР типодиспецифат (типичен
диспецифат)
ИКР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИКР типдиспецификат (типичен диспецификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типоИКР типоесконтентит феноформа(типичен
тит (типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП;
единен изединен наточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

ИКР типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)
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есфеноесфеноформатинт) форматит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

2

мал

3

мпл

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Дукоални
ДТДИКРИ

ИКР типоспецисустант
(типичен
специсустант)

ИКР типоспецисустификант (типичен специсустификант)

ИКР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИКР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИКР типоспецисустат (типичен специсустат)

ИКР типоспецисустификат (типичен специсустификат)

ИКР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИКР типосустратат
(типичен
сустратат)

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ИКР типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИКРП; източник на
типосуперстрата)

ИКР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на типосубстрата)

ИКР типосустрит (типичен сустрит) (цялостна основа
на ТИКРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИКР типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на
ТИКРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИКР типосуперстратат (типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИКР типосустрататат
(типичен сустрататат)
(съвкупностна цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

141

Дукоплетни
ДТДИКРИ
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ДТДИКРИ
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
единен източник на
типосуперстратита)

ИКР типосуперстратит (типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИКРП;
единен начин на осъществяване
на типосубстратита)

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)
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ИКР типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИКР типосустратит
(типичен
сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

3

мпл

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ

Дукоплетни
ДТДИКРИ

Цялостни
ДТДИКРИ

Дукоални
ДТДИКРИ

ИКР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИКР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ИКР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
типосмисъла)

ИКР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ИКР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИКР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИКР типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИКР типосу- ИКР типосенстатат
дисустат
(типичен су(типичен
сенстатат)
дисустат)
(съвкупностно цялостно
предназначе- ИКР типоние на
сусенстант
ТИКРП, което
(типичен
има йерарсусенстант)
хична
динамичност)

ИКР типодисустификат (типичен дисустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
единен източник типосупсенса)

ИКР типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИКРП;
единен начин на постигане на
типосмисъла)

ИКР типосу- ИКР типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИКР типона ТИКРП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)

144

1155

ИКР типодисустифитит (типичен дисустифитит)
ИКР типосусенстит
(типичен
сусенстит)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИКРИ
Основни ДТДИКРИ
Самостойни
ДТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими ДТДИКРИ

Градивни ДТДИКРИ
Дукоални
ДТДИКРИ

ИКР типотристрант (типичен
тристрант)

ИКР типотристратификант (типичен
тристратификант)

ИКР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИКР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИКР типореалититант (типичен реалититант)

ИКР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
ДТДИКРИ

Външни
ДТДИКРИ

ИКР типоестество
(типично
естество)
(вътрешна
реалност на
ТИКРП; източник на
типодадеността)

ИКР типодаденост
(типична
даденост)
(външна реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИКР типореалитит (типичен реалитит) (цялостна реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИКР типонатуритат
(типичен
натуритат)
(съвкупностна вътрешна реалност на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на типодадеността)

ИКР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИКР типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична
устойчивост)
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ДТДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИКРП;
единен източник на
типодадеността)

ИКР типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИКРП;
единен начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИКР типореалититатит
(типичен
реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична
устойчивост)

ИКР типотристрит (типичен тристрит)

ИКР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИКР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИКР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл 3. ДТДИКРИ означава дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИКРИ, мал – мултисеален ДТДИКРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИКРИ, едн – единен ДТДИКРИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИКРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икокореномически, което за краткост е
означено с ИКР или е пропуснато. Всеки ДТДИКРИ се отнася за определен
дерелевантен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е
икокореномически обект, съответният ДТДИКРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОДТДИКРИ), а когато е
икокореномическа система, съответният ДТДИКРИ е системен дерелевантен
типичен диалектически икокореномически ингредиент (СДТДИКРИ). Затова
настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИКРИ, а другият
за СДТДИКРИ.
В табл. 4, 5 и 6 са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икокореномическа същност и икокореномическо явление, икокореномическо съдържание и икокореномическа
форма, икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ съдържание-форма и същностявление) [1]
ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП

ТИКР форма
Формален
ТИКРСП
(външно състояние
на ТИКРП)

(цялостна определеност на ТИКРП)

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ТИКРП
Диспозитна форма

ТИКР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИКРП)
Форма на същността
Форма на същностния ТИКРСП
Същностна форма

ТИКР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ТИКРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ТИКРСП
Феноменна форма

ТИКР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ТИКРСП
Формален диспозит

ТИКР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Същност на формата
Същност на формалния ТИКРСП
Формална същност

ТИКР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Явление на формата
Явление на формалния ТИКРСП
Формално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ съдържание-форма и същностявление) [2]
ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП

ТИКР съдържание
Съдържателен
ТИКРСП
(вътрешно състояние на ТИКРП)

(цялостна определеност на ТИКРП)

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ТИКРП
Диспозитно съдържание

ТИКР косъщност
ТИКР кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИКРП)
леност на ТИКРП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ТИКРСП
номенния ТИКРСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ТИКР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ТИКРСП
Съдържателен диспозит

ТИКР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ТИКРСП
Съдържателна същност
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ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ТИКРСП
Съдържателно явление
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до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ съдържание-форма и същностявление) [3]
ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)
ТИКР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)

ТИКР специфит
Специфитен
ТИКРП
(цялостно състояние на ТИКРП)

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ТИКРП
Диспозитен специфит
ТИКР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ТИКРП
Специфитен диспозит

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИКРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ТИКРСП
Същностен специфит

ТИКР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИКРП)

ТИКР есспецифит

ТИКР феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ТИКРП
Специфитно явление

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ТИКРП
Специфитна същност

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ТИКРСП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 5. ДТДИКРИ означава дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението
типичен икокореномически, което за краткост е пропуснато за част от
понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ТИКР
(типичен икокореномически). Всеки ДТДИКРИ се отнася за определен
типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е
икокореномически обект, съответният ДТДИКРИ е обектен дерелевантен
типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОДТДИКРИ), а когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически ингредиент (ОДТДИКРИ), а когато е икокореномическа система,
съответният ДТДИКРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (СДТДИКРИ). Когато даден ТИКРП е типичен подикокореномически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икокореномически ингредиент) на друг ТИКРП, даденият ТИКРП е типичен икокореномически субпредмет (ТИКРСП), а съответстващите му ДТДИКРИ са дерелевантни типични диалектически икокореномически субингредиенти
(ДТДИКРСИ). Когато ТИКРСП е икокореномически обект (икокореномически
субобект, икокореномически подобект), съответният ДТДИКРСИ е обектен
дерелевантен типичен диалектически икокореномически субингредиент
(ОДТДИКРСИ), а когато е икокореномическа система (икокореномическа субситема, икокореномическа подосистема), съответният ДТДИКРСИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икокореномически субингредиент
(СДДИКРСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДТДИКРСИ, а другият за СДТДИКРСИ. Тези пояснения се отнасят и за
табл. 5 и 6 на другите дерелевантни разновидности на типичния диалектически икокореномически субингредиент.
В табл. 4 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икокореномически специдиспозит* (typical ecocorenomic
specidisposite), типична икокореномическа специсъщност* (typical ecocorenomic speciessence) и типичен икокореномически специфеномен* (typical ecocorenomic speciphenomenon) и обратните им типичен икокореномически диспоспецифит* (typical ecocorenomic dispospecifite), типичен икокореномически есспецифит* (typical ecocorenomic esspecifite) и типичен икокореномически феноспецифит* (typical ecocorenomic phenospecifite);
(2) типичен икокореномически кодиспозит* (typical ecocorenomic codisposite), типична икокореномическа косъщност* (typical ecocorenomic coessence) и типичен икокореномически кофеномен* (typical ecocorenomic cophenomenon) и обратните им типично икокореномическо диспосъдържание* (typical ecocorenomic dispocontent), типично икокореномическо ессъдържание* (typical ecocorenomic escontent) и типично икокореномическо
феносъдържание* (typical ecocorenomic phenocontent);
(3) типичен икокореномически фодиспозит* (typical ecocorenomic fodisposite), типична икокореномическа фосъщност* (typical ecocorenomic
foessence) и типичен икокореномически фофеномен* (typical ecocorenomic
fophenomenon) и обратните им типична икокореномическа диспоформа*
(typical ecocorenomic dispoform), типична икокореномическа есформа* (typi150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal ecocorenomic esform) и типична икокореномическа феноформа* (typical
ecocorenomic phenoform).
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ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП

ТИКР суперстанта
Суперстантен
ТИКРСП
(външно същество
или основание на
ТИКРП)

(цялостна определеност на ТИКРП)

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ТИКРП
Диспозитна суперстанта

ТИКР суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ТИКРСП
Същностна суперстанта

ТИКР суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ТИКРСП
Феноменна суперстанта

ТИКР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ТИКРСП
Суперстантен диспозит

ТИКР ессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ТИКРСП
Суперстантна същност

ТИКР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ТИКРСП
Суперстантно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и същностявление) [2]
ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП

ТИКР субстанция
Субстанциален
ТИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИКРП)

(цялостна определеност на ТИКРП)

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ТИКРП
Диспозитна субстанция

ТИКР субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ТИКРСП
Същностна субстанция

ТИКР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ТИКРСП
Феноменна субстанция

ТИКР диспосубсТИКР ессубстанция
танция
(цялостна определе- (вътрешна определеност на вътрешното
ност на вътрешното
същество или осносъщество или основание на ТИКРП)
вание на ТИКРП)
Диспозит на субсСъщност на субстанцията
танцията
Диспозит на субсСъщност на субстанциалния ТИКРСП танциалния ТИКРСП
Субстанциален
Субстанциална същдиспозит
ност

ТИКР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ТИКРСП
Субстанциално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и същностявление) [3]
ТИКР диспозит
Диспозитен ТИКРП

ТИКР сустит
Суститен ТИКРП
(цялостно същество
или основание на
ТИКРП)

(цялостна определеност на ТИКРП)

ТИКР същност
Същностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ТИКР явление
Феноменен
ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ТИКР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ТИКРП
Диспозитен сустит

ТИКР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ТИКРСП
Същностен сустит

ТИКР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ТИКРСП
Феноменен сустит

ТИКР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ТИКРП
Суститен диспозит

ТИКР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ТИКРП
Суститна същност

ТИКР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ТИКРП
Суститно явление

В табл. 5 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икокореномически сустидиспозит* (typical ecocorenomic
sustidisposite), типична икокореномическа сустисъщност* (typical ecocorenomic sustiessence) и типичен икокореномически сустифеномен* (typical
ecocorenomic sustiphenomenon) и обратните им типичен икокореномически
диспосустит* (typical ecocorenomic disposustite), типичен икокореномически
ессустит* (typical ecocorenomic essustite) и типичен икокореномически феносустит* (typical ecocorenomic phenosustite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) типичен икокореномически субсдиспозит* (typical ecocorenomic
subsdisposite), типична икокореномическа субссъщност* (typical ecocorenomic subsessence) и типичен икокореномически субсфеномен* (typical
ecocorenomic subsphenomenon) и обратните им типична икокореномическа
диспосубстанция* (typical ecocorenomic disposubstance), типична икокореномическа ессубстанция* (typical ecocorenomic essubstance) и типична икокореномическа феносубстанция* (typical ecocorenomic phenosubstance);
(3) типичен икокореномически суперсдиспозит* (typical ecocorenomic
supersdisposite), типична икокореномическа суперссъщност* (typical ecocorenomic supersessence) и типичен икокореномически суперсфеномен*
(typical ecocorenomic supersphenomenon) и обратните им типична икокореномическа диспосуперстанта* (typical ecocorenomic disposuperstant), типична
икокореномическа ессуперстанта* (typical ecocorenomic essuperstant) и типична икокореномическа феносуперстанта* (typical ecocorenomic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) [1]

ТИКР суперстанта
Суперстантен
ТИКРСП
(външно същество
или основание на
ТИКРП)

ТИКР специфит
Специфитен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ТИКР съдържание
Съдържателен
ТИКРСП
(вътрешно състояние
на ТИКРП)

ТИКР форма
Формален
ТИКРСП
(външно състояние
на ТИКРП)

ТИКР суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ТИКРП

ТИКР суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИКРП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния
ТИКРСП
Съдържателна суперстанта

ТИКР суперсформа

Специфитна суперстанта

ТИКР специсуперс- ТИКР косуперстантанта
та
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИКРП)
ТИКРП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ТИКРСП
перстантния
ТИКРСП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание
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(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ТИКРСП
Формална суперстанта
ТИКР фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИКРП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ТИКРСП
Суперстантна форма
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ТИКР Субстанция
Субстанциален
ТИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИКРП)

ТИКР специфит
Специфитен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ТИКР съдържание
Съдържателен
ТИКРСП
(вътрешно състояние
на ТИКРП)

ТИКР форма
Формален
ТИКРСП
(външно състояние
на ТИКРП)

ТИКР субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ТИКРП

ТИКР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИКРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния
ТИКРСП
Съдържателна субстанция

ТИКР субсформа

Специфитна субстанция
ТИКР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИКРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ТИКРСП
Субстанциален специфит

(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ТИКРСП
Формална субстанция

ТИКР косубстанТИКР фосубстанция
ция
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИКРП)
ние на ТИКРП)
Съдържание на субсФорма на субстантанцията
цията
Съдържание на субс- Форма на субстанцитанциалния ТИКРСП
алния ТИКРСП
Субстанциално съСубстанциална фордържание
ма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) [3]

ТИКР сустит
Суститен ТИКРП
(цялостно същество
или основание на
ТИКРП)

ТИКР специфит
Специфитен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ТИКР съдържание
Съдържателен
ТИКРСП
(вътрешно състояние
на ТИКРП)

ТИКР форма
Формален
ТИКРСП
(външно състояние
на ТИКРП)

ТИКР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Сустит на специфита

ТИКР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИКРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ТИКРСП
Съдържателен сустит

ТИКР сустиформа

Сустит на специфитния ТИКРП
Специфитен сустит

ТИКР специсустит
ТИКР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИКРП)
ние на ТИКРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ТИКРП
титния ТИКРП
Суститен специфит
Суститно съдържание

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ТИКРСП
Формален сустит

ТИКР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИКРП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ТИКРП
Суститна форма

В табл. 6 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икокореномически сустиспецифит* (typical ecocorenomic
sustispecifite), типично икокореномическо сустисъдържание* (typical ecocorenomic susticontent) и типична икокореномическа сустиформа* (typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic sustiform) и обратните им типичен икокореномически специсустит* (typical ecocorenomic specisustite), типичен икокореномически косустит* (typical ecocorenomic cosustite) и типичен икокореномически фосустит* (typical ecocorenomic fosustite);
(2) типичен икокореномически субспецифит* (typical ecocorenomic subsspecifite), типично икокореномическо субссъдържание* (typical ecocorenomic subscontent) и типична икокореномическа субсформа* (typical
ecocorenomic subsform) и обратните им типична икокореномическа специсубстанция* (typical ecocorenomic specisubstance), типична икокореномическа косубстанция* (typical ecocorenomic cosubstance) и типична икокореномическа фосубстанция* (typical ecocorenomic fosubstance);
(3) типичен икокореномически суперсспецифит* (typical ecocorenomic
supersspecifite), типично икокореномическо суперссъдържание* (typical
ecocorenomic superscontent) и типична икокореномическа суперсформа*
(typical ecocorenomic supersform) и обратните им типична икокореномическа
специсуперстанта* (typical ecocorenomic specisuperstant), типична икокореномическа косуперстанта* (typical ecocorenomic cosuperstant) и типична
икокореномическа фосуперстанта* (typical ecocorenomic fosuperstant).
В табл. 7, 8 и 9 са посочени някои конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икокореномическа ценностност и икокореномическа феност, икокореномически контив и икокореномически актив, икокореномически субстат и икокореномически запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ контив-актив и
ценностност-феност) [1]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)
ИКР фодиспотит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)
Форма на диспотита
ИКР актив
Активов ТИКРСП
(външно състояние
на ТИКРП)

Форма на диспотитния ТИКРП
Диспотитна форма

ИКР диспоактив
(цялостна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на актива
Диспозит на активовия ТИКРСП
Активов диспозит

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП

ИКР фоценностност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИКРП)
Форма на ценностността
Форма на ценностностния ТИКРСП
Ценностностна форма

ИКР фофеност
(външно състояние
на външната определеност на ТИКРП)
Форма на феността

ИКР есактив
(вътрешна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Същност на актива
Същност на активовия ТИКРСП
Активова същност

ИКР феноактив
(външна определеност на външното
състояние на
ТИКРП)
Явление на актива
Явление на активовия ТИКРСП
Активово явление
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(външна определеност на ТИКРП)

Форма на феностния
ТИКРСП
Феностна форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ контив-актив и
ценностност-феност) [2]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)

ИКР контив
Контивен
ТИКРСП
(вътрешно състояние на ТИКРП)

ИКР кодиспотит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)
Съдържание на
диспотита
Съдържание на диспотитния ТИКРП
Диспотитно съдържание
ИКР диспоконтив
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на контива
Диспозит на контивния ТИКРСП
Контивен диспозит

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП
(външна определеност на ТИКРП)

ИКР коценностност
ИКР кофеност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИКРП)
леност на ТИКРП)
Съдържание на ценСъдържание на феностността
ността
Съдържание на ценСъдържание на феностностния
ностния ТИКРСП
ТИКРСП
Феностно съдържаЦенностностно съние
държание
ИКР есконтив
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Същност на контива
Същност на контивния ТИКРСП
Контивна същност
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ИКР феноконтив
(външна определеност на вътрешното
състояние на
ТИКРП)
Явление на контива
Явление на контивния ТИКРСП
Контивно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ контив-актив и
ценностност-феност) [3]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)
ИКР специдиспотит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИКРП)

ИКР специтит
Спецититен
ТИКРП
(цялостно състояние на ТИКРП)

Специфит на диспотита
Специфит на диспотитния ТИКРП
Диспотитен специфит
ИКР диспоспецитит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Диспозит на специтита
Диспозит на
спецититния ТИКРП
Спецититен диспозит

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП

ИКР специценностност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИКРП)
Специфит на ценностността
Специфит на ценностностния
ТИКРСП
Ценностностен специфит

ИКР специфеност

ИКР есспецитит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Същност на специтита
Същност на спецититния ТИКРП
Спецититна същност

(външна определеност на ТИКРП)

(цялостно състояние
на външната определеност на ТИКРП)
Специфит на феността
Специфит на феностния ТИКРСП
Феностен специфит

ИКР феноспецитит
(външна определеност на цялостното
състояние на
ТИКРП)
Явление на специтита
Явление на спецититния ТИКРП
Спецититно явление

Пояснения за табл. 7. ДТДИКРИ означава дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението
икокореномически, което за краткост е означено с ИКР или е пропуснато.
Всеки ДТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет
(ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният ДТДИКРИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(ОДТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният ДТДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (СДТДИКРИ). Когато даден ТИКРП е типичен подикокореномически
предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икокореномически ингредиент)
на друг ТИКРП, даденият ТИКРП е типичен икокореномически субпредмет
(ТИКРСП), а съответстващите му ДТДИКРИ са дерелевантни типични диалектически икокореномически субингредиенти (ДТДИКРСИ). Когато
ТИКРСП е икокореномически обект (икокореномически субобект, икокореномически подобект), съответният ДТДИКРСИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически субингредиент (ОДТДИКРСИ), а когато е икокореномическа система (икокореномическа субситема, икокореномическа подосистема), съответният ДТДИКРСИ е системен дерелевантен
типичен диалектически икокореномически субингредиент (СДДИКРСИ).
Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИКРСИ, а
другият за СДТДИКРСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 8 и 9 на другите дерелевантни разновидности на конкретния типичен диалектически икокореномически субингредиент.
В табл. 7 са посочени конкретни есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически специдиспотит* (ecocorenomic specidispotite),
икокореномическа специценностност* (ecocorenomic speciworthness) и икокореномическа специфеност* (ecocorenomic specipheness) и обратните им
икокореномически диспоспецитит* (ecocorenomic dispospecitite), икокореномически есспецитит* (ecocorenomic esspecitite) и икокореномически феноспецитит* (ecocorenomic phenospecitite);
(2) икокореномически кодиспотит* (ecocorenomic codispotite), икокореномическа коценностност* (ecocorenomic coworthness) и икокореномическа
кофеност* (ecocorenomic copheness) и обратните им икокореномически диспоконтив* (ecocorenomic dispoconassets), икокореномически есконтив*
(ecocorenomic esconassets) и икокореномически феноконтив* (ecocorenomic
phenoconassets);
(3) икокореномически фодиспотит* (ecocorenomic fodispotite), икокореномическа фоценностност* (ecocorenomic foworthness) и икокореномическа
фофеност* (ecocorenomic fopheness) и обратните им икокореномически диспоактив* (ecocorenomic dispoasset), икокореномически есактив* (ecocorenomic esasset) и икокореномически феноактив* (ecocorenomic phenoasset).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстат-запас и ценностност-феност) [1]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП

ИКР суперсфеност

Диспотитна суперстанта

ИКР суперсценностност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на ценностността
Суперстанта на ценностностния
ТИКРСП
Ценностностна
суперстанта

Феностна суперстанта

ИКР диспозапас
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Диспозит на запаса
Диспозит на запасовия ТИКРСП
Запасов диспозит

ИКР есзапас
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Същност на запаса
Същност на запасовия ТИКРСП
Запасова същност

ИКР фенозапас
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на запаса
Явление на запасовия ТИКРСП
Запасово явление

(цялостна определеност на ТИКРП)

ИКР запас
Запасов ТИКРСП
(външно същество
или основание на
ТИКРП)

ИКР суперсдиспотит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на
диспотита
Суперстанта на диспотитния ТИКРП
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(външна определеност на ТИКРП)

(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Суперстанта на феността
Суперстанта на феностния ТИКРСП
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстат-запас и ценностност-феност) [2]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)
ИКР субсдиспотит

ИКР субстат
Субстатен
ТИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИКРП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Субстанция на диспотита
Субстанция на диспотитния ТИКРП
Диспотитна субстанция
ИКР диспосубстат
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИКРП)
Диспозит на субстата
Диспозит на субстатния ТИКРСП
Субстатен диспозит

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП

ИКР субсценностност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Субстанция на ценностността
Субстанция на ценностностния
ТИКРСП
Ценностностна субстанция

ИКР субсфеност

(външна определеност на ТИКРП)

(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Субстанция на феността
Субстанция на феностния ТИКРСП
Феностна субстанция

ИКР ессубстат
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИКРП)
Същност на субстата

ИКР феносубстат
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на субстата

Същност на субстатния ТИКРСП
Субстатна същност

Явление на субстатния ТИКРСП
Субстатно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстат-запас и ценностност-феност) [3]
ИКР диспотит
Диспотитен ТИКРП
(цялостна определеност на ТИКРП)
ИКР сустидиспотит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИКРП)
Сустит на диспотита
ИКР сустатит
Сустатитен
ТИКРП
(цялостно същество
или основание на
ТИКРП)

Сустит на диспотитния ТИКРП
Диспотитен сустит

ИКР диспосустатит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Диспозит на сустатита
Диспозит на сустатитния ТИКРП
Сустатитен диспозит

ИКР ценностност
Ценностностен
ТИКРСП
(вътрешна определеност на ТИКРП)

ИКР феност
Феностен ТИКРСП

ИКР сустиценностност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИКРП)
Сустит на ценностността
Сустит на ценностностния ТИКРСП
Ценностностен
сустит

ИКР сустифеност

ИКР ессустатит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Същност на сустатита
Същност на сустатитния ТИКРП
Сустатитна същност

(външна определеност на ТИКРП)

(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИКРП)
Сустит на феността
Сустит на феноностния ТИКРСП
Феностен сустит

ИКР феносустатит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИКРП)
Явление на сустатита
Явление на сустатитния ТИКРП
Сустатитно явление

В табл. 8 са посочени конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически сустидиспотит* (ecocorenomic sustidispotite),
икокореномическа сустиценностност* (ecocorenomic sustiworthness) и икокореномическа сустифеност* (ecocorenomic sustipheness) и обратните им
икокореномически диспосустатит* (ecocorenomic disposustatite), икокоре166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ессустатит* (ecocorenomic essustatite) и икокореномически феносустатит* (ecocorenomic phenosustatite);
(2) икокореномически субсдиспотит* (ecocorenomic subsdispotite), икокореномическа субсценностност* (ecocorenomic subsworthness) и икокореномическа субсфеност* (ecocorenomic subspheness) и обратните им икокореномически диспосубстат* (ecocorenomic disposubstatum), икокореномически
ессубстат* (ecocorenomic essubstatum) и икокореномически феносубстат*
(ecocorenomic phenosubstatum);
(3) икокореномически суперсдиспотит* (ecocorenomic supersdispotite),
икокореномическа суперсценностност* (ecocorenomic supersworthness) и
икокореномическа суперсфеност* (ecocorenomic superspheness) и обратните
им икокореномически диспозапас* (ecocorenomic dispostock), икокореномически есзапас* (ecocorenomic esstock) и икокореномически фенозапас*
(ecocorenomic phenostock).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент (с първични ДИКРИ субстат-запас и контив-актив) [1]
ИКР специтит
Спецититен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ИКР запас
Запасов ТИКРСП
(външно същество
или основание на
ТИКРП)

ИКР контив
Контивен ТИКРСП

ИКР актив
Актнвов ТИКРСП

(вътрешно състояние
на ТИКРП)

(външно състояние
на ТИКРП)

ИКР суперсконтив

ИКР суперсактив

(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИКРП)
Суперстанта на контива
Суперстанта на контивния ТИКРСП
Контивна суперстанта

(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Суперстанта на актива
Суперстанта на активовия ТИКРСП
Активова суперстанта

ИКР специзапас
ИКР козапас
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИКРП)
ТИКРП)
Специфит на запаса Съдържание на запаса
Специфит на запасо- Съдържание на запавия ТИКРСП
совия ТИКРСП
Запасов специфит
Запасово съдържание

ИКР фозапас
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИКРП)
Форма на запаса

ИКР суперсспецитит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Суперстанта на специтита
Суперстанта на спецититния ТИКРП
Спецититна суперстанта
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ТИКРСП
Запасова форма
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ИКР Субстат
Субстатен
ТИКРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИКРП)

ИКР специтит
Спецититен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ИКР контив
Контивен ТИКРСП

ИКР актив
Актнвов ТИКРСП

(вътрешно състояние
на ТИКРП)

(външно състояние
на ТИКРП)

ИКР субсспецитит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Субстанция на специтита
Субстанция на спецититния ТИКРП
Спецититна субстанция

ИКР субсконтив
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИКРП)
Субстанция на контива
Субстанция на контивния ТИКРСП
Контивна субстанция

ИКР субсактив
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Субстанция на актива
Субстанция на активовия ТИКРСП
Активова субстанция

ИКР специсубстат
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИКРП)
Специфит на субстата
Специфит на субстатния ТИКРСП
Субстатен специфит

ИКР косубстат
ИКР фосубстат
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИКРП)
ние на ТИКРП)
Съдържание на субсФорма на субстата
тата
Съдържание на субс- Форма на субстатния
ТИКРСП
татния ТИКРСП
Субстатна форма
Субстатно съдържание

169

1180

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
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ИКР сустатит
Сустатитен
ТИКРП
(цялостно същество
или основание на
ТИКРП)

ИКР специтит
Спецититен
ТИКРП
(цялостно състояние
на ТИКРП)

ИКР контив
Контивен ТИКРСП

ИКР актив
Актнвов ТИКРСП

(вътрешно състояние
на ТИКРП)

(външно състояние
на ТИКРП)

ИКР сустиспецитит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИКРП)
Сустит на специтита
Сустит на спецититния ТИКРП
Спецититен сустит

ИКР сустиконтив
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИКРП)
Сустит на контива
Сустит на контивния
ТИКРСП
Контивен сустит

ИКР сустиактив
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИКРП)
Сустит на актива
Сустит на активовия
ТИКРСП
Активов сустит

ИКР специсустатит
ИКР косустатит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИКРП)
ние на ТИКРП)
Специфит на сустаСъдържание на сустита
татита
Специфит на сустаСъдържание на суститния ТИКРП
татитния ТИКРП
Сустатитен специСустатитно съдърфит
жание

ИКР фосустатит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИКРП)
Форма на сустатита
Форма на сустатитния ТИКРП
Сустатитна форма

В табл. 9 са посочени конкретни сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икокореномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномически сустиспецитит* (ecocorenomic sustispecitite),
икокореномически сустиконтив* (ecocorenomic susticonassets) и икокореномически сустиактив* (ecocorenomic sustiasset) и обратните им икокореномически специсустатит* (ecocorenomic specisustatite), икокореномически
косустатит* (ecocorenomic cosustatite) и икокореномически фосустатит*
(ecocorenomic fosustatite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икокореномически субспецитит* (ecocorenomic subsspecitite), икокореномически субсконтив* (ecocorenomic subsconassets) и икокореномически субсактив* (ecocorenomic subsasset) и обратните им икокореномически специсубстат* (ecocorenomic specisubstatum), икокореномически косубстат* (ecocorenomic cosubstatum) и икокореномически фосубстат* (ecocorenomic fosubstatum);
(3) икокореномически суперсспецитит* (ecocorenomic supersspecitite),
икокореномически суперсконтив* (ecocorenomic supersconassets) и икокореномически суперсактив* (ecocorenomic supersasset) и обратните им икокореномически специзапас* (ecocorenomic specistock), икокореномически козапас* (ecocorenomic costock) и икокореномически фозапас* (ecocorenomic
fostock).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient)
(ки) – във:
външен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical economic ingredient) (*) – типичен диалектически икономически ингредиент (ТДИИ), който е единият от
двойка дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти на
икономическия предмет, наречени градивни типични диалектически икономически ингредиенти (вж. типичен диалектически икономически ингредиент), в частност градивни дерелевантни типични диалектически икономи171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиенти. Дерелевантният типичен диалектически икономически
ингредиент (ДТДИИ) е ТДИИ, който не е подходящ за пряко (непосредствено)
съчетаване с другия (от двойката) ДТДИИ без посредничеството на трети
ТДИИ, но е подходащ за косвено (опосредствано) съчетаване с него чрез посредничеството на трети ТДИИ. Двойката от дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като
дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икономическия
предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност.
Дерелевантната вътрешна страна на икономическия предмет се определя
като дерелевантен икономически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икономически ексституит, а тяхната цялостност (като
взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икономически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (internal
derelevant typical dialectical economic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икономическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (external
derelevant typical dialectical economic ingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икономическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна икономическият предмет въздейства (оказва икономическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външна страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икономически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има
дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икономическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна
страна е по-консервативният ДТДИИ, докато дерелевантната вътрешна страна
е по-динамичният ДТДИИ на икономическия предмет. Затова след определена
степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата
рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икономическия предмет ка172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това икономическият предмет преминава към друг икономически хомеостазис.
Когато икономическият предмет е икономически обект, тогава ДТДИИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object derelevant typical dialectical economic ingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и обектен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object external derelevant typical dialectical economic ingredient). Когато
икономическият предмет е икономическа система, тогава ДТДИИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
derelevant typical dialectical economic ingredient) с разновидности системен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system external derelevant typical dialectical economic ingredient). Разграничават се още (1) дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (ДТДИТИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномика), (2) дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ДТДИРИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент*
(object derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system
derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient)] (тук икореномиката е икономика или икотехномика) и (3) дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (РДТИУРИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object
derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system
derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient)] (тук икореномиката е
икономика и икотехномика).
Значима разновидност на ДТДИИ е дерелевантният типичен диалектически икономически ексоингредиент (ДТДИЕИ) (вж. и ексоикономика) [с раз173

1184

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности обектен дерелевантен типичен диалектически икономически
ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical economic exoingredient) и
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical economic exoingredient)] [когато
той е ДТДИИ на икономически ексопредмет, т.е. е ДТДИИ с явно изразена (с
операционализирана) икономическа структура]. Икономическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическия
предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икономическата
практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; представлява икономически
предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икономическа
структура (в т.ч. и като последователност от икономически признаци, икономически характеристики и икономически въздействия, разглеждани като операции).
Разграничават се още (1) дерелевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент (ДТДИТЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
derelevant typical dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. ексоикотехномика), (2) дерелевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (internal derelevant typical dialectical ecorenomic exoingredient)
(ДТДИРЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical
ecorenomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически
икореномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical
ecorenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е ексоикономика или ексоикотехномика) и (3) дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (internal derelevant typical dialectical ecounirenomic
exoingredient) (ДТДИУРЕИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object derelevant
typical dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е
ексоикономика и ексоикотехномика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато определен ДТДИИ на даден икономически предмет от своя страна се разглежда също като икономически предмет [т.е. като икономически
субпредмет* (economic subthing)] със свои ДТДИИ, последните се наричат дерелевантни типични диалектически икономически субингредиенти*
(derelevant typical dialectical economic subingredients) (ДТДИСИ) (те са ДТДИИ
на икономическия субпредмет). Разновидности на ДТДИСИ са обектният
дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент* (object derelevant typical dialectical economic subingredient) и системният дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент* (system
derelevant typical dialectical economic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния типичен диалектически икономически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти (вж. табл. 1.1).
Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически ингредиент са посочени в табл. 1.2, а някои конкретни примери за тези разновидности са посочени в табл. 1.3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент
Клетъчен ДТДИИ
Основен ДТДИИ

Съвместим ДТДИИ

Градивен ДТДИИ
Вътрешен
ДТДИИ

Външен
ДТДИИ

Изходен
ДТДИИ

Дукоплетен
ДТДИИ

Изходен
вътрешен
ДТДИИ

Изходен
външен
ДТДИИ

Изходен
цялостен
ДТДИИ

Изходен
дукоален
ДТДИИ

Изходен
дукоплетен
ДТДИИ

Единен
ДТДИИ

Дукоален
ДТДИИ

Единен
вътрешен
ДТДИИ

Единен
външен
ДТДИИ

Единен
цялостен
ДТДИИ

Единен
дукоален
ДТДИИ

Единен
дукоплетен
ДТДИИ

Мултисеален
ДТДИИ

Цялостен
ДТДИИ

Мултисеален вътрешен
ДТДИИ

Мултисеален
външен
ДТДИИ

Мултисеален цялостен
ДТДИИ

Мултисеален дукоален
ДТДИИ

Мултисеален дукоплетен
ДТДИИ

Мултисеплетен
ДТДИИ

Отделен ДТДИИ
Съставен ДТДИИ

Самостоен ДТДИИ

Дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент
(ДТДИИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДТДИИ

Мултисеплетен
външен
ДТДИИ

Мултисеплетен
цялостен
ДТДИИ

Мултисеплетен
дукоален
ДТДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИИ

Пояснения за табл. 1.1. ДТДИИ означава дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент(и). Всеки ДТДИИ се отнася за определен типичен икономически предмет (ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният ДТДИИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (ОДТДИИ), а когато е икономическа система, съответният
ДТДИИ е системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (СДТДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИИ, а другият за СДТДИИ. От своя страна всеки един от тези
общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДТДИИ, и друг за разновидностите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичния комбиниран ДТДИИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези
пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

1

изх

ТИ същност
(вътрешна
определеност на
ТИП; източник на явлението)

ТИ явление
(външна определеност
на ТИП; начин на изразяване на
същността)

ТИ диспозит
(цялостна
определеност на ТИП,
която има
йерархичен
характер)

ТИ диспозант

ТИ диспозат (ТИ
диспозификат)

2

изх

ТИ съдържание (вътрешно състояние на
ТИП; източник на формата)

ТИ форма
ТИ специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ТИП; начин
ТИП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ТИ специфант

ТИ специфат (ТИ
спецификат)

3

изх

ТИ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ТИП;
източник на
суперстантата)

ТИ суперстанта (външно същество или основание на
ТИП; начин
на реализиране на субстанцията)

ТИ сустант

ТИ сустат
(ТИ сустификат)
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ТИ сустит
(цялостно
същество
или основание на ТИП,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

ТИ диспецифант

ТИ диспецификант

ТИ есфеноформант

ТИ есфеноформат

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

ТИ същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИП; източник на проявлението)

ТИ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИП; начин
на изявяване
на битието)

ТИ есфеноформит (цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)

ТИ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИ
есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична
устойчивост)

ТИ диспецифат

ТИ диспецификат

ТИ есфеноформатант

ТИ есфеноформатат

ТИ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИП; единен
източник на
проявлението)

ТИ феноформатит
(единно
външно битие на ТИП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИ есфеноформататит
(единно цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)

ТИ диспецифит

ТИ диспецифитит

ТИ есфеноформатинт

ТИ есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

ТИ субстрат
(вътрешна
основа на
ТИП; източник на суперстрата)

ТИ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИ сустрит
(цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

ТИ специсустант

ТИ специсустификант

ТИ сустрант

ТИ сустрат

ТИ субстратат (съвкупностна вътрешна основа на ТИП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИ суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ТИП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИ сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ТИП,
която има
динамична
устойчивост)

ТИ специсустат

ТИ специсустификат

ТИ сустратант

ТИ сустратат

ТИ субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИП; единен
източник на
суперстратита)

ТИ суперстратит
(единна
външна основа на
ТИП; единен
начин на
осъществяване на субстратита)

ТИ сустрататит (единна
цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

ТИ специсустит

ТИ специсустифитит

ТИ сустратинт

ТИ сустратит
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ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

ТИ смисъл
(вътрешно
предназначение на
ТИП; източник супсенса)

ТИ супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ТИП; начин на постигане на
смисъла)

ТИ сусенсит
(цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИ дисустант

ТИ дисустификант

ТИ сусенсант

ТИ сусенсат

ТИ сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИП;
съвкупностен източник
супсенса)

ТИ супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИ сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ТИП, което
има йерархична
динамичност)

ТИ дисустат

ТИ дисустификат

ТИ сусенстант

ТИ сусенстат

ТИ сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ТИП; единен
източник
супсенса)

ТИ супсенсит (единно
външно
предназначение на
ТИП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИ сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИ дисустит

ТИ дисустифитит

ТИ сусенстинт

ТИ сусенстит
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ингредиент [5]

1

мал

2
3

мпл

едн

ТИ естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ТИП; източник на дадеността)

ТИ даденост
(външна реалност на
ТИП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ТИ реалитит
(цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИ натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИ фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ТИ реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ТИ натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ТИП; единен
източник на
дадеността)

ТИ фактитит (единна
външна реалност на
ТИП; единен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ТИ реалититатит (единна цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ТИ тристрант

ТИ тристратификант

ТИ реалитант

ТИ реалитат

ТИ тристрат

ТИ тристратификат

ТИ реалититант

ТИ реалититат

ТИ тристрит

ТИ тристратифитит

ТИ реалититинт

ТИ реалититит

Пояснения за табл. 1.2.. ДТДИИ означава дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИИ, мал – мултисеален
ДТДИИ, мпл – мултисеплетен ДТДИИ, едн – единен ДТДИИ. Подчертаните
понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, на182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни ДТДИИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението типичен икономически, което за краткост е означено с ТИ или е
пропуснато. Всеки ДТДИИ се отнася за определен дерелевантен типичен икономически предмет (ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният
ДТДИИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОДТДИИ), а когато е икономическа система, съответният ДТДИИ е
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(СДТДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДТДИИ, а другият за СДТДИИ.
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ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИИ
ОсновниДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

1

изх

Ик. ценност (типична същност)
(вътрешна
определеност на
ТИП; източник на феността)

Ик. феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИП; начин на изразяване на
ценността)

Ик. диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИП, която
има йерархичен характер)

Ик. диспотант типичен диспозант)

Ик. диспотат (типичен диспозат)

2

изх

Ик. контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИП; източник на
актива)

Ик. актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИП; начин
на съществуане на
контива)

Ик. специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИП, което
има устойчив
характер)

Ик. специтант (типичен специфант)

Ик. специтат (типичен специфат)

3

изх

Ик. субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на ТИП;
източник на
запаса)

Ик. запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на ТИП;
начин на
реализиране
на субстата)

Ик сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИП, което
има динамичен характер)

Ик. сустатант (типичен сустант)

Ик. сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИИ
ОсновниДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

1

мал

2

мпл

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Ик. типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на ТИП;
източник на
типопроявлението)

Ик. типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИП; начин
на изявяване
на типосъщината)

Ик. типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична устойчивост)

Ик типодиспецифант (типичен диспецифант)

Ик. типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

Ик. типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

Ик. типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

Ик. типоес- Ик. типофеконтентат
ноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на ТИП; тие на ТИП;
съвкупноссъвкупностен източник тен начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

Ик. типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична
устойчивост)

Ик. типодиспецифат (типичен диспеифат)

Ик. типдиспецификат (типичен диспецификат)

Ик. типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

Ик. типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типоес- Ик. типофеконтентит
ноформатит
(типичен
(типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на ТИП;
ТИП; единен
единен наизточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

Ик. типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)

186

Ик. типодиспецифит (типичен диспеифит)

Ик. типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

Ик. типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

Ик. типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИИ
ОсновниДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

2

мал

3

мпл

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Ик. типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИП; източник на типосуперстрата)

Ик. типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

Ик. типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

Ик. типоспецисустант (типичен специсустант)

Ик. типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

Ик. типосустрант
(типичен
сустрант)

Ик. типосустрат
(типичен
сустрат)

Ик. типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на ТИП;
съвкупностен източник на типосуперстратата)

Ик. типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

Ик. типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

Ик. типоспецисустат
(типичен
специсустат)

Ик. типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

Ик. типосустратант
(типичен
сустратант)

Ик. типосустратат
(типичен
сустратат)

187

1198

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИП; единен
източник на
типосуперстратита)

Ик. типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИП; единен
начин на
осъществяване на типосубстратита)

Ик. тпосустрататит (типичен сустрататит) (единна цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)
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Ик. типоспецисустит (типичен специсустит)

Ик. типоспецисустифитит
(типичен
специсустифитит)

Ик. типосустратинт
(типичен
сустратинт)

Ик. типосустратит
(типичен
сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИИ
ОсновниДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

1

мал

3

мпл

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Дукоални
ДТДИИ

Ик. типодисустант
(типичен
дисустант)

Ик. типодисустификант
(типичен
дисустификант)

Ик. типосусенсант
(типичен
сусенссант)

Ик. типосусенсат
(типичен
сусенсат)

Ик. типодисустат
(типичен
дисустат)

Ик. типодисустификат (типичен дисустификат)

Ик. типосусенстант
(типичен
сусенстант)

Ик. типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Ик. типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИП; източник типосупсенса)

Ик. типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИП; начин
на постигане
на типосмисъла)

Ик. типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
източник
типосупсенса)

Ик. типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

Ик типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)
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Дукоплетни
ДТДИИ

Цялостни
ДТДИИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИП; единен
източник
типосупсенса)

Ик. типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИП; единен
начин на
постигане на
типосмисъла)

Ик. типосуИк. типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
Ик типона ТИП, което
сусенстинт
има йерар(типичен
хична дина- сусенстинт)
мичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИИ
ОсновниДТДИИ
Самостойни
ДТДИИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими ДТДИИ

Градивни ДТДИИ
Цялостни
ДТДИИ

Дукоални
ДТДИИ

Дукоплетни
ДТДИИ

Вътрешни
ДТДИИ

Външни
ДТДИИ

Ик. типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИП; източник на дадеността)

Ик. типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик. типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

Ик. типотристрант
(типичен
тристрант)

Ик. типотристратификант
(типичен
тристратификант)

Ик. типореалитант
(типичен
реалитант)

Ик. типореалитат
(типичен
реа-литат)

Ик. типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

Ик. типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

Ик. типотристрат
(типичен
тристрат)

Ик. типотристратификат (типичен
тристратификат)

Ик. типореалититант (типичен реалититант)

Ик. типореалититат (типичен реалититат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИП; единен
източник на
типодадеността)

Ик. типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИП; единен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик. типореалититатит
(типичен реалититатит)
(единна цялостна реалност на ТИП;
която има
йерархична
динамична
устойчивост)

Ик. типотристрит
(типичен
тристрит)

Ик. типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

Ик. типореалититинт (типичен реалититинт)

Ик. типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения. ДТДИИ означава дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИИ, мал – мултисеален ДТДИИ, мпл
– мултисеплетен ДТДИИ, едн – единен ДТДИИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над
тях на същата колона (които са отделни или единни ДТДИИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението
икономически, което за краткост е означено с Ик. или е пропуснато. Всеки
ДТДИИ се отнася за определен типичен икономически предмет (ТИП). Когато
ТИП е икономически обект, съответният ДТДИИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОДТДИИ), а когато е икономическа система, съответният ДТДИИ е системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (СДТДИИ). Затова настоящата таблица
има още два варианта – единият за ОДТДИИ, а другият за СДТДИИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент
Множеството от дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти е съставено от дерелевантни типични диалектически икономически клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен,
дукоален и дукомплетен ДТДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към
последните се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният,
масивният, частният и уникоалният ДТДИИ). Всички те са клетъчни
ДТДИИ и са разновидности на клетъчния ДТДИИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните ДТДИИ образуват подразновидности на
192
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------клетъчните и на самостойните ДТДИИ, които взаимно се покриват. За да се
избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните
ДТДИИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Вътрешният и външният ДТДИИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че вътрешният ДТДИИ е вътрешен градивен ДТДИИ, а външният
ДТДИИ е външен градивен ДТДИИ. Вътрешни и външни градивни ДТДИИ
съответно са икономическата същност и икономическото явление, икономическото съдържание и икономическата форма, икономическата субстанция
и икономическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДТДИИ в своята дерелевантна диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (entire derelevant
typical dialectical economic ingredient), който е и самият икономически предмет
(последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч.
обектен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system entire derelevant typical dialectical economic ingredient)].
Градивният и цялостният ДТДИИ са разновидности на основния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (basic derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен основен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object basic derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system basic derelevant
typical dialectical economic ingredient)], така че градивният ДТДИИ е градивен
основен ДТДИИ, а цялостният ДТДИИ е цялостен основен ДТДИИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДТДИИ е дукоалният дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (ducoal derele193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical economic ingredient) (двузначен ДТДИИ; ДТДИИ с две
значения) [в т.ч. обектен дукоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен ДТДИИ, така че
дукоалният ДТДИИ е или вътрешен ДТДИИ, или външен ДТДИИ. Вътрешният и външният ДТДИИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от
ДТДИИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) (двуелементен ДТДИИ) [в т.ч. обектен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)]. Дукоалният
и дукоплетния ДТДИИ са разновидности на съвместимия дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compatible derelevant
typical dialectical economic ingredient) (съвместим на основния ДТДИИ) [в т.ч.
обектен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compatible derelevant typical dialectical economic
ingredient)], така че дукоалният ДТДИИ е дукоален съвместим ДТДИИ, а дукоплетният ДТДИИ е дукоплетен съвместим ДТДИИ.
Основният и съвместимият ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че основният ДТДИИ е основен клетъчен ДТДИИ, а съвместимият
ДТДИИ е съвместим клетъчен ДТДИИ. Клетъчните ДТДИИ от даден самостоен вид образуват някаква дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object derelevant typical dialectical economic cell) и системна дерелевантна диалектическа икономичес194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка клетка* (system derelevant typical dialectical economic cell)] в множеството
от дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиенти; затова
посоченото множество е семейство от дерелевантни типичен диалектически
икономически клетки. Който и да е дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Основният и дукоалният ДТДИИ са разновидности на унитарния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unitary
derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен ДТДИИ) [в т.ч. обектен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object unitary derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че основният ДТДИИ е основен унитарен
ДТДИИ, а дукоалният ДТДИИ е дукоален унитарен ДТДИИ. От своя страна
унитарният ДТДИИ и дукоплетният ДТДИИ са разновидности на клетъчния
ДТДИИ.
Цялостният и съвместимият ДТДИИ са разновидности на масивния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (massive
derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни
и външни ДТДИИ) [в т.ч. обектен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system massive derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че цялостният ДТДИИ е цялостетн масивен
ДТДИИ, а съвместимият ДТДИИ е съвместим масивен ДТДИИ. От своя
страна масивният ДТДИИ и градивният ДТДИИ са разновидности на клетъчния ДТДИИ.
Градивният и съвместимият ДТДИИ са разновидности на частния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (particular
derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен
вътрешен и външен ДТДИИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object particular derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен частен дерелевантен типичен
195
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ингредиент* (system particular derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че градивният ДТДИИ е градивен частен ДТДИИ, а съвместимият ДТДИИ е съвместим частен ДТДИИ. От своя
страна частният ДТДИИ и цялостният ДТДИИ са разновидности на клетъчния
ДТДИИ.
Основният и дукоплетният ДТДИИ са разновидности на уникоалния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unicoal
derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни
клетъчни ДТДИИ) [в т.ч. обектен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен уникоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system unicoal derelevant typical
dialectical economic ingredient)], така че основният ДТДИИ е основен уникоален ДТДИИ, а дукоплетният ДТДИИ е дукомплетен уникоален ДТДИИ. От
своя страна уникоалният ДТДИИ и дукоалният ДТДИИ са разновидности на
клетъчния ДТДИИ.
2. Разновидности на самостойния дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Разновидности на самостойния ДТДИИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният ДТДИИ (табл. 1), както и комбинации от
тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният ДТДИИ). Всички те са самостойни ДТДИИ и са разновидности на самостойния ДТДИИ.
2.1. Изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Изходният дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system initial derelevant typical dialectical economic ingredient)] е този, който на
дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и
специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДТДИИ и служи за извеждането на останалите ДТДИИ на същото това равнище. Разновидности на изходния ДТДИИ са: (1) изходният вътрешен дерелевантен ти196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пичен диалектически икономически ингредиент* (initial internal derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial
internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial internal derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е изходен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) изходният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(initial external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial external derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен изходен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) изходният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (initial entire derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial entire derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и цялостен
ДТДИИ), (4) изходният дукоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (initial ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object initial ducoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial
ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) изходният дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
initial ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system initial ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката
(1) – (5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икономи197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа клетка* (initial derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object
initial derelevant typical dialectical economic cell) и системна изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system initial derelevant typical dialectical economic cell)].
Изходният вътрешен ДТДИИ и изходният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial
constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и градивен ДТДИИ), наречен още първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(primary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object primary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system primary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 2).
Тоест изходният ДТДИИ и градивният ДТДИИ формират понятието за първичен ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен първичните ДТДИИ, са вторични ДТДИИ). Затова пък изходният ДТДИИ или градивният ДТДИИ
формират понятието за начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (inceptive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object inceptive derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен начален първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system inceptive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен началните ДТДИИ,
са обобщени ДТДИИ). Разновидности на началния ДТДИИ са разновидностите на отделния ДТДИИ и тези на градивния ДТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен ДТДИИ
Градивен ДТДИИ
Дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (ДТДИИ)

Основен ДТДИИ

Дукоплетен
ДТДИИ

Изходен градивен
ДТДИИ =
= първичен ДТДИИ

Изходен масивен ДТДИИ

Комбиниран градивен ДТДИИ

Комбиниран масивен ДТДИИ =
= обобщен ДТДИИ

Мултисеален
ДТДИИ

Единен
ДТДИИ

Изходен
ДТДИИ

Външен
ДТДИИ

Цялостен Дукоален
ДТДИИ
ДТДИИ

Мултисеплетен
ДТДИИ

Отделен ДТДИИ
Съставен ДТДИИ

Изходен
ДТДИИ
Комбиниран ДТДИИ

Съвместим ДТДИИ

Градивен ДТДИИ
Вътрешен
ДТДИИ

Самостоен ДТДИИ

Масивен ДТДИИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ДТДИИ, комбинираният градивен
ДТДИИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ДТДИИ образуват вторичните ДТДИИ. Изходният масивен ДТДИИ, комбинираният градивен ДТДИИ
и изходният градивен (първичнияг) ДТДИИ образуват началните ДТДИИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен ДТДИИ и изходният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial basic derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен
199
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial basic
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен основен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial basic derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
изходен ДТДИИ и основен ДТДИИ). Изходният дукоален ДТДИИ и изходният
дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(initial compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial compatible derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и
съвместим ДТДИИ). Изходният основен ДТДИИ и изходният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial cellular
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object initial cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Изходният основен ДТДИИ и изходният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial unitary derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system initial unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Изходният цялостен ДТДИИ и
изходният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономи200
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент* (object initial massive derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и масивен
ДТДИИ). Изходният градивен ДТДИИ и изходният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial particular derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial particular
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен частен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е изходен ДТДИИ и частен ДТДИИ). Изходният основен ДТДИИ и изходният
дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(initial unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object initial unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system initial unicoal derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
2.2. Единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Единният дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system united derelevant typical dialectical economic ingredient)] е този, който на
дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и
специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни ДТДИИ
или от други единни ДТДИИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го ДТДИИ на същото това равнище. Негови разновидности
са: (1) единният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен дерелевантен типичен диалек201

1212

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ингредиент* (object united internal derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system united internal
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен
ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) единният външен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (united external derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object united external
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен външен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
united external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е единен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) единният цялостен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (united entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united
entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system united entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) единният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united ducoal
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoal derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) единният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object united ducoplete economic ingredient) и
системен единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoplete derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (united derelevant typical dialectical economic cell) [в
т.ч. обектна единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(object united derelevant typical dialectical economic cell) и системна единна де202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантна диалектическа икономическа клетка* (system united derelevant
typical dialectical economic cell)].
Единният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (whole derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object whole derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system whole derelevant typical dialectical economic ingredient)]. Тоест единният ДТДИИ и цялостният ДТДИИ
формират понятието за холистичен ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен
холистичните ДТДИИ, са нехолистични ДТДИИ). Затова пък единният
ДТДИИ или цялостният ДТДИИ формират понятието за съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (joint derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съединен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object joint derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен съединен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system joint derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен съединените ДТДИИ, са разделени ДТДИИ). Разновидности на съединения ДТДИИ
са разновидностите на единния ДТДИИ и тези на цялостния ДТДИИ.
Единният вътрешен ДТДИИ и единният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object united constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е единен ДТДИИ и градивен ДТДИИ). От своя страна единният
градивен ДТДИИ и единният цялостен ДТДИИ са разновидности на пообщото понятие за единен основен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (united basic derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен основен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system united basic derelevant
203
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и основен ДТДИИ). Единният дукоален ДТДИИ и единният дукоплетен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
united compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system united compatible derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Единният
основен ДТДИИ и единният съвместим ДТДИИ са разновидности на пообщото понятие за единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (united cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object united cellular derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united
cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Единният основен ДТДИИ и единният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united unitary
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен унитарен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
united unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
единен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Единният цялостен ДТДИИ и единният
съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(united massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united massive derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и масивен
204
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДТДИИ). Единният градивен ДТДИИ и единният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united particular derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object united particular
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен частен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
united particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и частен ДТДИИ). Единният основен ДТДИИ и единният
дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(united unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united unicoal derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИИ и уникоален
ДТДИИ).
2.3. Отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Изходният ДТДИИ и единният ДТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (separate derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен отделен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system separate derelevant typical dialectical economic ingredient)],
така че изходният ДТДИИ е изходен отделен ДТДИИ, а единният ДТДИИ е
единен отделен ДТДИИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate
internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate internal derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate internal derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) отделният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object separate external derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен външен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system separate external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и
външен ДТДИИ), (3) отделният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate entire derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
separate entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е отделен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) отделният дукоален дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
separate ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate ducoplete derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен отделен дукоплетен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system separate ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и
дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (separate derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (object separate derelevant typical dialectical economic
cell) и системна отделна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system separate derelevant typical dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен ДТДИИ и отделният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен типичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ингредиент* (separate constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate constructive derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и градивен ДТДИИ). От своя
страна отделният градивен ДТДИИ и отделният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (separate basic derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate basic
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен основен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
separate basic derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
отделен ДТДИИ и основен ДТДИИ). Отделният дукоален ДТДИИ и отделният
дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(separate compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate compatible derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен отделен съвместим дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system separate compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Отделният основен ДТДИИ и отделният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate
cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate cellular derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Отделният основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен типичен диа207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икономически ингредиент* (prerequisited derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object prerequisited derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system prerequisited derelevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният ДТДИИ и основният ДТДИИ формират понятието за предпоставен
ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен предпоставените ДТДИИ, са изведени ДТДИИ). Затова пък отделният ДТДИИ или основният ДТДИИ формират понятието за независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (independent derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object independent derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system independent derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен независимите
ДТДИИ, са зависими ДТДИИ). Разновидности на независимия ДТДИИ са разновидностите на отделния ДТДИИ и тези на основния ДТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Клетъчен ДТДИИ
Основен ДТДИИ
Градивен ДТДИИ
Вътрешен
ДТДИИ

Външен
ДТДИИ

Цялостен
ДТДИИ

Дукоален
ДТДИИ

Дукоплетен
ДТДИИ

Отделен основен ДТДИИ =
= предпоставен ДТДИИ

Отделен съвместим
ДТДИИ

Съставен основен ДТДИИ

Съставен
съвместим ДТДИИ =
= зависим ДТДИИ

Мултисеален
ДТДИИ

Единен
ДТДИИ

Изходен
ДТДИИ

Съвместим ДТДИИ

Мултисеплетен
ДТДИИ

Отделен ДТДИИ
Съставен ДТДИИ

Самостоен ДТДИИ

Дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент
(ДТДИИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДТДИИ, съставният основен
ДТДИИ и съставният съвместим (зависимият) ДТДИИ образуват изведените
ДТДИИ. Отделният съвместим ДТДИИ, съставният основен ДТДИИ и отделният основен (предпоставеният) ДТДИИ образуват независимите ДТДИИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен ДТДИИ и отделният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (separate unitary derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate
209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е отделен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Отделният цялостен
ДТДИИ и отделният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate massive derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен отделен масивен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate massive
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Отделният градивен ДТДИИ и отделният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object separate particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate particular derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и частен ДТДИИ). Отделният основен ДТДИИ и отделният дукомплетен ДТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate unicoal
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
2.4. Мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (multiseal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal derelevant typical dialectical economic ingredi210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) и системен мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal derelevant typical dialectical economic
ingredient)] е многозначен ДТДИИ (ДТДИИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен ДТДИИ; той е общо понятие за
всички или за част от всички отделни ДТДИИ. Негови разновидности са: (1)
мултисеалният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal internal derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) мултисеалният външен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal external derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseal external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseal entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и цялостен ДТДИИ),
(4) мултисеалният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoal derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal ducoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(multiseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(multiseal derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseal
derelevant typical dialectical economic cell) и системна мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseal derelevant
typical dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (general derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object general derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system general derelevant typical dialectical economic ingredient)]. Тоест мултисеалният ДТДИИ и дукоалният
ДТДИИ формират понятието за всеобщ ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен всеобщите ДТДИИ, са невсеобщи ДТДИИ). Затова пък мултисеалният
ДТДИИ или дукоалният ДТДИИ формират понятието за общ дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (common derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object common derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен общ дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system common derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен общите
ДТДИИ, са еднозначни ДТДИИ). Разновидности на общия ДТДИИ са разновидностите на мултисеалния ДТДИИ и тези на дукоалния ДТДИИ.
Мултисеалният вътрешен ДТДИИ и мултисеалният външен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal constructive
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингреди212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (object multiseal constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и
градивен ДТДИИ). От своя страна мултисеалният градивен ДТДИИ и мултисеалният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален основен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseal basic derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и
основен ДТДИИ). Мултисеалният дукоален ДТДИИ и мултисеалният дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseal compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Мултисеалният основен ДТДИИ и
мултисеалният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal cellular derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват мултисеалната дерелевантна диалектическа
икономическа клетка.
Мултисеалният основен ДТДИИ и мултисеалният дукоален ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal unitary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system multiseal unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и унитарен
ДТДИИ). Мултисеалният цялостен ДТДИИ и мултисеалният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal
massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Мултисеалният градивен ДТДИИ и мултисеалният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal
particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal particular derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИИ и
частен ДТДИИ). Мултисеалният основен ДТДИИ и мултисеалният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal unicoal
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.5. Мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Мултисеплетният дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete derelevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete derelevant typical
dialectical economic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или
за съвкупността от всички отделни ДТДИИ. Негови разновидности са: (1)
мултисеплетният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2)
мултисеплетният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete external
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system multiseplete external derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) мултисеплетният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete entire derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system multiseplete entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) мултисеплетният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалекти215
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически ингредиент* (object multiseplete ducoal derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) мултисеплетният
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoplete economic
ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoplete
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(multiseplete derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object
multiseplete derelevant typical dialectical economic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system
multiseplete derelevant typical dialectical economic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент е наречен още групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (group derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object group derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system group derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният ДТДИИ и дукоплетният ДТДИИ формират понятието за групов ДТДИИ (всички останали
ДТДИИ, освен груповите ДТДИИ, са негрупови ДТДИИ). Затова пък мултисеплетният ДТДИИ или дукоплетният ДТДИИ формират понятието за
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (totalitary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object totalitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system totalitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен съвкупностните ДТДИИ, са еди216
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нични ДТДИИ). Разновидности на съвкупностния ДТДИИ са разновидностите
на мултисеплетния ДТДИИ и тези на дукоплетния ДТДИИ.
Мултисеплетният вътрешен ДТДИИ и мултисеплетният външен ДТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete
constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete constructive derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДТДИИ и градивен ДТДИИ). От своя страна мултисеплетният
градивен ДТДИИ и мултисеплетният цялостен ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete basic derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete basic derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и основен ДТДИИ).
Мултисеплетният дукоален ДТДИИ и мултисеплетният дукоплетен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete
compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Мултисеплетният
основен ДТДИИ и мултисеплетният съвместим ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и систе217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мен мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и клетъчен
ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен ДТДИИ и мултисеплетният дукоален ДТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete
unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseplete unitary derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete unitary
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Мултисеплетният цялостен ДТДИИ и мултисеплетният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete massive derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete massive
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system multiseplete massive derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Мултисеплетният градивен ДТДИИ и мултисеплетният съвместим ДТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete particular derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и частен
ДТДИИ). Мултисеплетният основен ДТДИИ и мултисеплетният дукомплетен
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseplete unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
2.6. Съставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Мултисеалният ДТДИИ и мултисеплетният ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object compound derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че мултисеалният ДТДИИ е мултисеален съставен ДТДИИ, а мултисеплетният ДТДИИ е мултисеплетен съставен
ДТДИИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (compound internal
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object compound internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound internal derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ),
(2) съставният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound external derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound external derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
compound external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) съставният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound
entire derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингреди219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (object compound entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound entire derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ),
(4) съставният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound
ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoplete
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound ducoplete derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (compound derelevant typical dialectical
economic cell) [в т.ч. обектна съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object compound derelevant typical dialectical economic
cell) и системна съставна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system compound derelevant typical dialectical economic cell)].
Съставният вътрешен ДТДИИ и съставният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (compound constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
compound constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound constructive derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и градивен ДТДИИ).
От своя страна съставният градивен ДТДИИ и съставният цялостен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound basic derele220
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
compound basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound basic derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и основен ДТДИИ). Съставният дукоален ДТДИИ и съставният дукоплетен ДТДИИ са разновидности на пообщото понятие за съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound compatible derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system compound compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и съвместим ДТДИИ).
Съставният основен ДТДИИ и съставният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound cellular derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound
cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват съставната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (dependent derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object dependent derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен зависим дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system dependent derelevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният ДТДИИ и съвместимият ДТДИИ формират понятието за зависим ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен зависимите ДТДИИ, са независими ДТДИИ). Затова пък
съставният ДТДИИ или съвместимият ДТДИИ формират понятието за из221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------веден дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(deduced derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object deduced derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system deduced derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали
ДТДИИ, освен изведените ДТДИИ, са предпоставени ДТДИИ). Разновидности на изведения ДТДИИ са разновидностите на съставния ДТДИИ и тези на
съвместимия ДТДИИ.
Съставният основен ДТДИИ и съставният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (compound unitary derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
compound unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system compound unitary derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Съставният цялостен ДТДИИ и съставният съвместим ДТДИИ са разновидности на пообщото понятие за съставен масивен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (compound massive derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound massive
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен масивен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
compound massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Съставният градивен ДТДИИ и
съставният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен частен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system compound particular
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен
ДТДИИ и частен ДТДИИ). Съставният основен ДТДИИ и съставният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен уникоален
222
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(compound unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system compound unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИИ
и уникоален ДТДИИ).
2.7. Самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Отделният ДТДИИ и съставният ДТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-valued derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че отделният ДТДИИ е отделен самостоен ДТДИИ, а съставният
ДТДИИ е съставен самостоен ДТДИИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-valued internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued internal derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued
internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) самостойният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued external
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object self-valued external derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и външен
ДТДИИ), (3) самостойният цялостен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (self-valued entire derelevant typical dialectical eco223
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued entire
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system self-valued entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) самостойният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(self-valued ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен дукоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system self-valued ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ
и дукоален ДТДИИ), (5) самостойният дукоплетен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (self-valued ducoplete derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued ducoplete derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и дукоплетен
ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-valued derelevant typical dialectical
economic cell) [в т.ч. обектна самостойна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (object self-valued derelevant typical dialectical economic
cell) и системна самостойна дерелевантна диалектическа икономическа
клетка* (system self-valued derelevant typical dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен ДТДИИ и самостойният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued constructive
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и
градивен ДТДИИ). От своя страна самостойният градивен ДТДИИ и самос224

1235

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тойният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued basic derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и
основен ДТДИИ). Самостойният дукоален ДТДИИ и самостойният дукоплетен
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfvalued compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued compatible derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Самостойният основен ДТДИИ и самостойният
съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(self-valued cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued cellular derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued cellular
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват самостойната дерелевантна диалектическа икономическа
клетка. Който и да е дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостойният основен ДТДИИ и самостойният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и сис225
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темен самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued unitary derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ).
Самостойният цялостен ДТДИИ и самостойният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued massive derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостойен ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Самостойният градивен ДТДИИ и самостойният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfvalued particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued particular derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и частен ДТДИИ). Самостойният основен ДТДИИ и самостойният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unicoal
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system self-valued unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИИ и уникоален
ДТДИИ).
2.8. Самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Отделният и мултисеалният ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent derelevant typical dialectical economic ingre226
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dient) (тъй като е едноелементен самостоен ДТДИИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object self-dependent derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-dependent derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че отделния ДТДИИ е отделен самостоятелен ДТДИИ, а мултисеалният ДТДИИ е мултисеален самостоятелен ДТДИИ. От своя страна
самостоятелният ДТДИИ и мултисеплетният ДТДИИ са разновидности на самостойния ДТДИИ. Разновидности на самостоятелния ДТДИИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent internal derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent internal
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) самостоятелният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent external derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) самостоятелният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent entire derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent entire
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) самостоятелният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-dependent ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent ducoal derele227
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) самостоятелният
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system self-dependent ducoplete derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (self-dependent derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (object self-dependent derelevant typical dialectical economic cell) и системна самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-dependent derelevant typical dialectical economic cell)].
Самостоятелният вътрешен ДТДИИ и самостоятелният външен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent constructive derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и градивен ДТДИИ). От своя страна самостоятелният
градивен ДТДИИ и самостоятелният цялостен ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-dependent basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent basic derelevant typical dialectical
228
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и основен
ДТДИИ). Самостоятелният дукоален ДТДИИ и самостоятелният дукоплетен
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object self-dependent compatible derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Самостоятелният
основен ДТДИИ и самостоятелният съвместим ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent cellular derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system self-dependent cellular derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостоятелният основен ДТДИИ и самостоятелният дукоален ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent unitary derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен самостоятелен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent unitary
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Самостоятелният цялостен ДТДИИ и самостоятелният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-dependent massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent massive
229
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system self-dependent massive derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Самостоятелният
градивен ДТДИИ и самостоятелният съвместим ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-dependent particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и частен
ДТДИИ). Самостоятелният основен ДТДИИ и самостоятелният дукомплетен
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
Самостоятелният унитарен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент е наречен още единичен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (single derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object single derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system single derelevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният ДТДИИ и
унитарният ДТДИИ формират понятието за единичен ДТДИИ (всички останали ДТДИИ, освен единичните ДТДИИ, са съвкупностни ДТДИИ). Затова
пък самостоятелният ДТДИИ или унитарният ДТДИИ формират понятието за негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (non-group derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ин230
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент* (object non-group derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system non-group derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен негруповите ДТДИИ, са групови
ДТДИИ). Разновидности на негруповия ДТДИИ са разновидностите на самостоятелния ДТДИИ и тези на унитарния ДТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен типичен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент
Клетъчен ДТДИИ
Дукоплетен
ДТДИИ

Унитарен ДТДИИ
Дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (ДТДИИ)

Основен ДТДИИ

Съвместим ДТДИИ

Градивен ДТДИИ

Единен
ДТДИИ

Изходен
ДТДИИ

Външен
ДТДИИ

Дукоплетен
ДТДИИ

Самостоятелен унитарен ДТДИИ =
= единичен ДТДИИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДТДИИ

Мултисеплетен унитарен ДТДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИИ =
групов
ДТДИИ

Мултисеален
ДТДИИ
Мулти-сеплетен
ДТДИИ

Отделен ДТДИИ
Съставен ДТДИИ

Самостоятелен ДТДИИ
Мултисеплетен ДТДИИ

Самостоен ДТДИИ

Вътрешен
ДТДИИ

Цялостен Дукоален
ДТДИИ
ДТДИИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДТДИИ, мултисеплетният
унитарен ДТДИИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДТДИИ образуват съвкупностните ДТДИИ. Самостоятелният дукоплетен ДТДИИ, мулти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сеплетният унитарен ДТДИИ и самостоятелният унитарен (единичният)
ДТДИИ образуват негруповите ДТДИИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Единният и съставният ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като
е масив от изходни и външни ДТДИИ) [в т.ч. обектен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
combined derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че единният
ДТДИИ е единен комбиниран ДТДИИ, а съставният ДТДИИ е съставен комбиниран ДТДИИ. От своя страна комбинираният ДТДИИ и изходния ДТДИИ
са разновидности на самостойния ДТДИИ. Разновидности на комбинирания
ДТДИИ са: (1) комбинираният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined
internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) комбинираният външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (combined external derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined external derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
combined external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) комбинираният цялостен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined entire derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined entire derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен комбиниран цялостен дерелевантен типичен диа233
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икономически ингредиент* (system combined entire derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и
цялостен ДТДИИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoal derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
combined ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system combined ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) комбинираният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoplete derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system combined ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) –
(5) образува някаква комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (combined derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч.
обектна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка*
(object combined derelevant typical dialectical economic cell) и системна комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system
combined derelevant typical dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен ДТДИИ и комбинираният външен ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (combined constructive
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined constructive derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и
градивен ДТДИИ). От своя страна комбинираният градивен ДТДИИ и комбинираният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в
234
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. обектен комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object combined basic derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен комбиниран основен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system combined basic derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и
основен ДТДИИ). Комбинираният дукоален ДТДИИ и комбинираният дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(combined compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object combined compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined
compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Комбинираният основен ДТДИИ и
комбинираният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
combined cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната дерелевантна диалектическа
икономическа клетка.
Комбинираният основен ДТДИИ и комбинираният дукоален ДТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (combined unitary
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system combined unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и унитарен
ДТДИИ). Комбинираният цялостен ДТДИИ и комбинираният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
235
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined
massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и масивен
ДТДИИ). Комбинираният градивен ДТДИИ и комбинираният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined
particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИИ и
частен ДТДИИ). Комбинираният основен ДТДИИ и комбинираният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(combined unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined unicoal derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined unicoal
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
Комбинираният масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (generalized derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object generalized derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен обобщен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system generalized derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният
ДТДИИ и масивният ДТДИИ формират понятието за обобщен ДТДИИ
(всички останали ДТДИИ, освен обобщените ДТДИИ, са начални ДТДИИ).
Затова пък комбинираният ДТДИИ или масивният ДТДИИ формират поня236
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тието за вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (secondary derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object secondary derelevant typical dialectical economic ingredient)
и системен вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system secondary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен вторичният ДТДИИ, са първични
ДТДИИ). Разновидности на вторичния ДТДИИ са разновидностите на комбинирания ДТДИИ и тези на масивния ДТДИИ.
Когато комбинираният ДТДИИ обхваща всички известни изходни
ДТДИИ, тогава той е пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (full combined derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (full object combined derelevant typical dialectical economic ingredient) и пълен системен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (full system combined derelevant typical dialectical economic ingredient)] (вж. икономически конституит и фиг. 1 към икономически конститит), а когато комбинираният ДТДИИ обхваща част от всички известни изходни ДТДИИ, тогава
той е частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (partial combined derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (partial object combined derelevant
typical dialectical economic ingredient) и частичен системен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (partial
system combined derelevant typical dialectical economic ingredient)] (вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези определения се
отнасят и за всички разновидности на комбинирания ДТДИИ.
2.10. Разединен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Изходният и съставният ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като не
съдържа единен ДТДИИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited derelevant typical
dialectical economic ingredient) и системен разединен дерелевантен типичен
237
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ингредиент* (system disunited derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че изходният ДТДИИ е изходен разединен ДТДИИ, а съсъставния ДТДИИ е съставен разединен ДТДИИ. От своя
страна разединеният ДТДИИ и единният ДТДИИ са разновидности на самостойния ДТДИИ. Разновидности на разединения ДТДИИ са: (1) разединеният
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited internal derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен разединен вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system disunited internal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ
и вътрешен ДТДИИ), (2) разединеният външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited external derelevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited
external derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system disunited external derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДТДИИ и външен ДТДИИ), (3) разединеният цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(disunited entire derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited entire derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited entire derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и цялостен
ДТДИИ), (4) разединеният дукоален дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (disunited ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited ducoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) разединеният дукоплетен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(disunited ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
238
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited ducoplete derelevant typical dialectical
economic ingredient) и системен разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited ducoplete
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (disunited derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна разединена дерелевантна
диалектическа икономическа клетка* (object disunited derelevant typical dialectical economic cell) и системна разединена дерелевантна диалектическа
икономическа клетка* (system disunited derelevant typical dialectical economic
cell)].
Разединеният вътрешен ДТДИИ и разединеният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited constructive
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object disunited constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited constructive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и градивен
ДТДИИ). От своя страна разединеният градивен ДТДИИ и разединеният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен основен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен основен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system disunited basic derelevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и основен ДТДИИ).
Разединеният дукоален ДТДИИ и разединеният дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен съвместим дерелевантен типичен диалектичес239
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки икономически ингредиент* (system disunited compatible derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Разединеният основен ДТДИИ и разединеният съвместим
ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited
cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited cellular derelevant typical dialectical economic
ingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват разединената дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен ДТДИИ и разединеният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited unitary derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
disunited unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system disunited unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Разединеният цялостен ДТДИИ и разединеният съвместим ДТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited massive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system disunited massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Разединеният градивен
ДТДИИ и разединеният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited particular derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен частен де240
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited particular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и частен ДТДИИ). Разединеният основен ДТДИИ
и разединеният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited unicoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИИ и уникоален ДТДИИ).
Разединеният частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disjoint derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disjoint derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disjoint derelevant typical dialectical economic ingredient)]. Тоест разединеният ДТДИИ и частният
ДТДИИ формират понятието за разделен ДТДИИ (всички останали ДТДИИ,
освен разделените ДТДИИ, са съединени ДТДИИ). Затова пък разединеният
ДТДИИ или частният ДТДИИ формират понятието за нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unwhole
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
unwhole derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system unwhole derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен нехолистичните ДТДИИ, са холистични ДТДИИ). Разновидности на нехолистичния ДТДИИ са разновидностите на разединения
ДТДИИ и тези на частния ДТДИИ.
2.11. Унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Отделният и мултисеплетният ДТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически
241
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (uniseal derelevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като
съдържа еднозначни самостойни ДТДИИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal
derelevant typical dialectical economic ingredient)], така че отделният ДТДИИ е
отделен унисеален ДТДИИ, а мултисеплетният ДТДИИ е мултисеплетен
унисеален ДТДИИ. От своя страна унисеалният ДТДИИ и мултисеалният
ДТДИИ са разновидности на самостойностия ДТДИИ. Разновидности на унисеалния ДТДИИ са: (1) унисеалният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal internal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal internal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal internal derelevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е унисеален ДТДИИ и вътрешен ДТДИИ), (2) унисеалният
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal external derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object uniseal external derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal external derelevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и външен
ДТДИИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal entire derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal entire derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
унисеален ДТДИИ и цялостен ДТДИИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal ducoal
derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object uniseal ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономи242
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент* (system uniseal ducoal derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и дукоален ДТДИИ), (5) унисеалният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (uniseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и дукоплетен ДТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal
derelevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (object uniseal derelevant typical dialectical economic cell) и системна унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка* (system uniseal derelevant typical dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен ДТДИИ и унисеалният външен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
uniseal constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system uniseal constructive derelevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и градивен ДТДИИ). От своя
страна унисеалният градивен ДТДИИ и унисеалният цялостен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal basic derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal
basic derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system uniseal basic derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и основен ДТДИИ). Унисеалният дукоален
ДТДИИ и унисеалният дукоплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal compatible derelevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system uniseal compatible derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е унисеален ДТДИИ и съвместим ДТДИИ). Унисеалният основен
ДТДИИ и унисеалният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal cellular derelevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal
cellular derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и клетъчен ДТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната дерелевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен ДТДИИ и унисеалният дукоален ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unitary derelevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
uniseal unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system uniseal unitary derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и унитарен ДТДИИ). Унисеалният
цялостен ДТДИИ и унисеалният съвместим ДТДИИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal massive derelevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal massive derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal massive derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е унисеален ДТДИИ и масивен ДТДИИ). Унисеалният градивен ДТДИИ и
унисеалният съвместим ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (uniseal particular derelevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен унисеален частен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object uniseal particular derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal particular
derelevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален
ДТДИИ и частен ДТДИИ). Унисеалният основен ДТДИИ и унисеалният дукомплетен ДТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален уникоален дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal unicoal derelevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИИ и
уникоален ДТДИИ).
Унисеалният уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (one-valued derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object one-valued derelevant
typical dialectical economic ingredient) и системен еднозначен дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system one-valued
derelevant typical dialectical economic ingredient)]. Тоест унисеалният ДТДИИ
и уникоалният ДТДИИ формират понятието за еднозначен ДТДИИ (всички
останали ДТДИИ, освен еднозначните ДТДИИ, са общи ДТДИИ). Затова пък
унисеалният ДТДИИ или уникоалният ДТДИИ формират понятието за невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(non-general derelevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object non-general derelevant typical dialectical economic ingredient) и
системен невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system non-general derelevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали ДТДИИ, освен невсеобщите ДТДИИ, са всеобщи
ДТДИИ). Разновидности на невсеобщия ДТДИИ са разновидностите на унисеалния ДТДИИ и тези на уникоалния ДТДИИ.

245

1256

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 5, 6 и 7 (в по две части) са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент, като са
използвани изходните диалектически понятия за икономическа същност и
икономическо явление, икономическо съдържание и икономическа форма, икономическа субстанция и икономическа суперстанта. Вторите части на таблиците са кратки формати на първите им части.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [1]

ТИ специфат (кофоконтиат)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфатдиспозитсубконтиат

Специфатессубконтиат

Специфатфеносубконтиат

Специфатдиспозантсубконтиат

Специфатдиспозатсубконтиат

Специфатдиспозитсубконтиант

Специфатессубконтиант

Специфатфеносубконтиант

Специфатдиспозантсубконтиант

Специфатдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)

Есспецифат
(есспецифатсубекстуит)

Феноспецифат (феноспецифатсубекстуит)

Диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)

Диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)

Специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)

Специфатсъщност
(специфатессубинтуит)

Специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)

Специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)

Специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)

Специфатдиспозитсубконтуит

Специфатессубконтуит

Специфатфеносубконтуит

Специфатдиспозантсубконтуит

Специфатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [2]

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфантдиспозитсубконтиат

Специфантессубконтиат

Специфантфеносубконтиат

Специфантдиспозантсубконтиат

Специфантдиспозатсубконтиат

Специфантдиспозитсубконтиант

Специфантессубконтиант

Специфантфеносубконтиант

Специфантдиспозантсубконтиант

Специфантдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Есспецифант
(есспецифантсубекстуит)

Феноспецифант (феноспецифантсубекстуит)

Диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

Диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Специфантдиспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Специфантсъщност
(специфантессубинтуит)

Специфантфеномен
(специфантфеносубинтуит)

Специфантдиспозант
(специфантдиспозантсубинтуит)

Специфантдиспозат
(специфантдиспозатсубинтуит)

Специфантдиспозитсубконтуит

Специфантессубконтуит

Специфантфеносубконтуит

Специфантдиспозантсубконтуит

Специфантдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [3]

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно
състояние
на ТИП)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Фодиспозитсубконтиат

Есфосубконтиат

Фофеносубконтиат

Фодиспозантсубконтиат

Фодиспозатсубконтиат

Фодиспозитсубконтиант

Есфосубконтиант

Фофеносубконтиант

Фодиспозантсубконтиант

Фодиспозатсубконтиант

Диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Фосъщност
(фоессубекстуит)

Феноформа
(фенофосубекстуит)

Диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Есформа
(есфосубинтуит)

Фофеномен
(фофеносубинтуит)

Фодиспозант
(фодиспозантсубинтуит)

Фодиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Фодиспозитсубконтуит

Есфосубконтуит

Фофеносубконтуит

Фодиспозантсубконтуит

Фодиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [4]

ТИ съдържание (коинтуит)
(вътрешно
състояние
на ТИП)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Кодиспозитсубконтиат

Коессубконтиат

Кофеносубконтиат

Кодиспозантсубконтиат

Кодиспозатсубконтиат

Кодиспозитсубконтиант

Коессубконт
иант

Кофеносубконтиант

Кодиспозантсубконтиант

Кодиспозатсубконтиант

Диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Ессъдържание (ескосубекстуит)

Феносъдържание (фенокосубекстуит)

Диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Кодиспозит
(кодиспозитсубинтуит)

Косъщност
(коессубинтуит)

Кофеномен
(кофеносубинтуит)

Кодиспозант
(кодиспозантсубинтуит)

Кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Кодиспозитсубконтуит

Коессубконтуит

Кофеносубконтуит

Кодиспозантсубконтуит

Кодиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление) (част 1) [5]

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ТИП)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Специфитдиспозитсубконтиат

Специфитессубконтиат

Специфитфеносубконтиат

Специфитдиспозантсубконтиат

Специфитдиспозатсубконтиат

Специфитдиспозитсубконтиант

Специфитессубконтиант

Специфитфеносубконтиант

Специфитдиспозантсубконтиант

Специфитдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Есспецифит
(есспецифитсубекстуит)

Феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Специфитдиспозитсубконтуит

Специфитессубконтуит

Специфитфеносубконтуит

Специфитдиспозантсубконтуит

Специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения за табл. 5 (за двете части). ДТДИИ означава дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент(и). Всички понятия имат определението типичен икономически, които за краткост са означени с ТИ или са
пропуснати. Всеки ДТДИИ се отнася за определен типичен икономически
предмет (ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният ДТДИИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(ОДТДИИ), а когато е икономическа система, съответният ДТДИИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (СДТДИИ).
Когато даден ТИП е подикономически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икономически ингредиент) на друг ТИП, даденият ТИП е типичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субпредмет (ТИСП), а съответстващите му ДТДИИ са дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиенти (ДТДИСИ).
Когато ТИСП е икономически обект (икономически субобект, икономически
подобект), съответният ДТДИСИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент (ОДТДИСИ), а когато е икономическа
система (икономическа субситема, икономическа подосистема), съответният
ДТДИСИ е системен дерелевантен типичен диалектически икономически
субингредиент (СДТДИСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта
– единият за ОДТДИСИ, а другият за СДТДИСИ. Тези пояснения се отнасят
и за табл. 6 и 7 на другите дерелевантни разновидности на типичния диалектически икономически субингредиент.
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икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление)
(част 2 – кратък формат) [1]

ТИ форма
Формален ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ТИП
Диспозитна форма

ТИ фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИП)
Форма на същността
Форма на същностния ТИСП
Същностна форма

ТИ фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ТИП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ТИСП
Феноменна форма

ТИ диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ТИСП
Формален диспозит

ТИ есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИП)
Същност на формата
Същност на формалния ТИСП
Формална същност

ТИ феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ТИП)
Явление на формата
Явление на формалния ТИСП
Формално явление
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икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление)
(част 2 – кратък формат) [2]

ТИ съдържание
Съдържателен
ТИСП
(вътрешно състояние на ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ТИП
Диспозитно съдържание

ТИ косъщност
ТИ кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИП)
леност на ТИП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ТИСП
номенния ТИСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ТИ диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ТИСП
Съдържателен диспозит

ТИ ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ТИСП
Съдържателна същност
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ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ТИСП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икономически субингредиент (с първични ДИИ съдържание-форма и същност-явление)
(част 2 – кратък формат) [3]

ТИ специфит
Специфитен ТИП
(цялостно състояние на ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ТИП
Диспозитен специфит

ТИ специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ТИП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ТИСП
Същностен специфит

ТИ специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИП)
Специфит на явлението
Специфит на феноменния ТИСП
Феноменен специфит

ТИ диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ТИП
Специфитен диспозит

ТИ есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ТИП
Специфитна същност

ТИ феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ТИП
Специфитно явление

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икономически специдиспозит* (typical economic specidisposite), типична икономическа специсъщност* (typical economic speciessence) и
типичен икономически специфеномен* (typical economic speciphenomenon) и
обратните им типичен икономически диспоспецифит* (typical economic dispospecifite), типичен икономически есспецифит* (typical economic
esspecifite) и типичен икономически феноспецифит* (typical economic
phenospecifite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) типичен икономически кодиспозит* (typical economic codisposite),
типична икономическа косъщност* (typical economic coessence) и типичен
икономически кофеномен* (typical economic cophenomenon) и обратните им
типично икономическо диспосъдържание* (typical economic dispocontent),
типично икономическо ессъдържание* (typical economic escontent) и типично икономическо феносъдържание* (typical economic phenocontent);
(3) типичен икономически фодиспозит* (typical economic fodisposite),
типична икономическа фосъщност* (typical economic foessence) и типичен
икономически фофеномен* (typical economic fophenomenon) и обратните им
типична икономическа диспоформа* (typical economic dispoform), типична
икономическа есформа* (typical economic esform) и типична икономическа
феноформа* (typical economic phenoform).
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ТИ сустат
(субссуперсконтиат)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Сустатдиспозитсубконтиат

Сустатессубконтиат

Сустатфеносубконтиат

Сустатдиспозантсубконтиат

Сустатдиспозатсубконтиат

Сустатдиспозитсубконтиант

Сустатессубконтиант

Сустатфеносубконтиант

Сустатдиспозантсубконтиант

Сустатдиспозатсубконтиант

Диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Есссустат
(ессустатсубекстуит)

Феносустат
(феносустатсубекстуит)

Диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Сустатдиспозитсубконтуит

Сустатессубконтуит

Сустатфеносубконтуит

Сустатдиспозантсубконтуит

Сустатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1) [2]

ТИ сустант
(субссуперсконтиант)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Сустантдиспозитсубконтиат

Сустантессубконтиат

Сустантфеносубконтиат

Сустантдиспозантсубконтиат

Сустантдиспозатсубконтиат

Сустантдиспозитсубконтиант

Сустантессубконтиант

Сустантфеносубконтиант

Сустантдиспозантсубконтиант

Сустантдиспозатсубконтиант

Диспозитсустант (диспозитсустантсубекстуит)

Ессустант
(ессустантсубекстуит)

Феносустант
(феносустантсубекстуит)

Диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Сустантдиспозитсубконтуит

Сустантессубконтуит

Сустантфеносубконтуит

Сустантдиспозантсубконтуит

Сустантдиспозатсубконтуит
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ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Суперсдиспозитсубконтиат

Ессуперссубконтиат

Суперсфеносубконтиат

Суперсдиспозантсубконтиат

Суперсдиспозатсубконтиат

Суперсдиспозитсубконтиант

Ессуперссубконтиант

Суперсфеносубконтиант

Суперсдиспозантсубконтиант

Суперсдиспозатсубконтиант

Диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Суперссъщност (суперсессубекстуит)

Феносуперстанта (феносуперссубекстуит)

Диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Суперсдиспозит (суперсдиспозитсубинтуит)

Ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Суперсфеномен (суперсфеносубинтуит)

Суперсдиспозант (суперсдиспозантсубинтуит)

Суперсдиспозат (суперсдиспозатсубинтуит)

Суперсдиспозитсубконтуит

Ессуперссубконтуит

Суперсфеносубконтуит

Суперсдиспозантсубконтуит

Суперсдиспозатсубконтуит
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ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Субсдиспозитсубконтиат

Субсессубконтиат

Субсфеносубконтиат

Субсдиспозантсубконтиат

Субсдиспозатсубконтиат

Субсдиспозитсубконтиант

Субсессубконтиант

Субсфеносубконтиант

Субсдиспозантсубконтиант

Субсдиспозатсубконтиант

Диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Ессубсстанция (ессубссубекстуит)

Феносубстанция (феносубссубекстуит)

Диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсдиспозитсубинтуит)

Субссъщност (субсессубинтуит)

Субсфеномен (субсфеносубинтуит)

Субсдиспозант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Субсдиспозитсубконтуит

Субсессубконтуит

Субсфеносубконтуит

Субсдиспозантсубконтуит

Субсдиспозатсубконтуит

260

1271

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същност-явление) (част 1) [5]

ТИ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ТИП)

ТИ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИП)

ТИ същност ТИ явление
(есинтуит)
(феноексту(вътрешна
ит) (външна
определеопределеност
ност на
на ТИП)
ТИП)

ТИ диспозант (есфеноконтиант)

ТИ диспозат
(есфеноконтиат)

Суститдиспозитсубконтиат

Суститессубконтиат

Суститфеносубконтиат

Суститдиспозантсубконтиат

Суститдиспозатсубконтиат

Суститдиспозитсубконтиант

Суститессубконтиант

Суститфеносубконтиант

Суститдиспозантсубконтиант

Суститдиспозатсубконтиант

Диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Ессустит
(ессуститсубекстуит)

Феносустит
(феносуститсубекстуит)

Диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Суститсъщност
(суститессубинтуит)

Суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Суститдиспозитсубконтуит

Суститессубконтуит

Суститфеносубконтуит

Суститдиспозантсубконтуит

Суститдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ТИ суперстанта
Суперстантен
ТИСП
(външно същество
или основание на
ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ТИП
Диспозитна суперстанта

ТИ суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ТИСП
Същностна суперстанта

ТИ суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ТИСП
Феноменна суперстанта

ТИ диспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ТИСП
Суперстантен диспозит

ТИ ессуперстанта

ТИ феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ТИСП
Суперстантно явление

(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ТИСП
Суперстантна същност

262

1273

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ТИ субстанция
Субстанциален
ТИСП
(вътрешно същество или основание на
ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ТИП
Диспозитна субстанция

ТИ субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ТИСП
Същностна субстанция

ТИ субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ТИСП
Феноменна субстанция

ТИ диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ТИСП
Субстанциален
диспозит

ТИ ессубстанция

ТИ феносубстанция

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ТИСП
Субстанциална същност

(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ТИСП
Субстанциално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икономически субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ТИ сустит
Суститен ТИП
(цялостно същество
или основание на
ТИП)

ТИ диспозит
Диспозитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

ТИ същност
Същностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

ТИ явление
Феноменен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

ТИ сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ТИП
Диспозитен сустит

ТИ сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ТИСП
Същностен сустит

ТИ сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ТИСП
Феноменен сустит

ТИ диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ТИП
Суститен диспозит

ТИ ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Същност на сустита
Същност на суститния ТИП
Суститна същност

ТИ феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Явление на сустита
Явление на суститния ТИП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икономически сустидиспозит* (typical economic sustidisposite), типична икономическа сустисъщност* (typical economic sustiessence) и
типичен икономически сустифеномен* (typical economic sustiphenomenon) и
обратните им типичен икономически диспосустит* (typical economic disposustite), типичен икономически ессустит* (typical economic essustite) и типичен икономически феносустит* (typical economic phenosustite);
(2) типичен икономически субсдиспозит* (typical economic
subsdisposite), типична икономическа субссъщност* (typical economic subses264
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sence) и типичен икономически субсфеномен* (typical economic subsphenomenon) и обратните им типична икономическа диспосубстанция* (typical
economic disposubstance), типична икономическа ессубстанция* (typical economic essubstance) и типична икономическа феносубстанция* (typical economic phenosubstance);
(3) типичен икономически суперсдиспозит* (typical economic supersdisposite), типична икономическа суперссъщност* (typical economic supersessence) и типичен икономически суперсфеномен* (typical economic supersphenomenon) и обратните им типична икономическа диспосуперстанта*
(typical economic disposuperstant), типична икономическа ессуперстанта*
(typical economic essuperstant) и типична икономическа феносуперстанта*
(typical economic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [1]

ТИ сустат
(субссуперсконтиат)

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИП)

ТИ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ТИП)

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИП)

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ специфат (кофоконтиат)

Сустатспецифитсубконтиат

Сустаткосубконтиат

Сустатфосубконтиат

Сустатспецифантсубконтиат

Сустатспецифатсубконтиат

Сустатспецифитсубконтиант

Сустаткосубконтиант

Сустатфосубконтиант

Сустатспецифантсубконтиант

Сустатспецифатсубконтиант

Специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Косустат
(косустатсубекстуит)

Фосустат
(фосустатсубекстуит)

Специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Специфатсустат (специфатсустатсубекстуит)

Сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

Сустатспецифат
(сустатспецифатсубинтуит)

Сустатспецифитсубконтуит

Сустаткосубконтуит

Сустатфосубконтуит

Сустатспецифантсубконтуит

Сустатспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [2]

ТИ сустант
(субссуперсконтиант)

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИП)

ТИ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ТИП)

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИП)

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ специфат (кофоконтиат)

Сустантспецифитсубконтиат

Сустанткосубконтиат

Сустантфосубконтиат

Сустантспецифантсубконтиат

Сустантспецифатсубконтиат

Сустантспецифитсубконтиант

Сустанткосубконтиант

Сустантфосубконтиант

Сустантспецифантсубконтиант

Сустантспецифатсубконтиант

Специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Косустант
(косустантсубекстуит)

Фосустант
(фосустантсубекстуит)

Специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Сустантспецифитсубконтуит

Сустанткосубконтуит

Сустантфосубконтуит

Сустантспецифантсубконтуит

Сустантспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически
субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [3]

ТИ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ТИП)

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИП)

ТИ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ТИП)

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИП)

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ специфат (кофоконтиат)

Суперсспецифитсубконтиат

Косуперссубконтиат

Суперсфосубконтиат

Суперсспецифантсубконтиат

Суперсспецифатсубконтиат

Суперсспецифитсубконтиант

Косуперссубконтиант

Суперсфосубконтиант

Суперсспецифантсубконтиант

Суперсспецифатсубконтиант

Специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Косуперстанта (косуперссубинтуит)

Суперсформа
(суперсфосубинтуит)

Суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Суперсспецифитсубконтуит

Косуперссубконтуит

Суперсфосубконтуит

Суперсспецифантсубконтуит

Суперсспецифатсубконтуит
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субингредиент (с първични ДИИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) (част 1) [4]

ТИ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ТИП)

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИП)

ТИ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ТИП)

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИП)

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ специфат (кофоконтиат)

Субсспецифитсубконтиат

Субкоссубконтиат

Субсфосубконтиат

Субсспецифантсубконтиат

Субсспецифатсубконтиат

Субсспецифитсубконтиант

Субскосубконтиант

Субсфосубконтиант

Субсспецифантсубконтиант

Субсспецифатсубконтиант

Специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Косубсстанция (косубссубекстуит)

Фосубстанция (фосубссубекстуит)

Специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Субссъдържание (субскосубинтуит)

Субсформа
(субсфосубинтуит)

Субсспецифант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсспецифа
т (субсспецифатсубинтуит)

Субсспецифитсубконтуит

Субскосубконтуит

Субсфосубконтуит

Субсспецифантсубконтуит

Субсспецифатсубконтуит
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ТИ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ТИП)

ТИ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИП)

ТИ съдържание (коинтуит) (вътрешно състояние на
ТИП)

ТИ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИП)

ТИ специфант (кофоконтиант)

ТИ специфат (кофоконтиат)

Суститспецифитсубконтиат

Суститкосубконтиат

Суститфосубконтиат

Суститспецифантсубконтиат

Суститспецифатсубконтиат

Суститспецифитсубконтиант

Суститкосубконтиант

Суститфосубконтиант

Суститспецифантсубконтиант

Суститспецифатсубконтиант

Специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Косустит
(косуститсубекстуит)

Фосустит
(фосуститсубекстуит)

Специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Суститформа (сустит-фосубинтуит)

Суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Суститспецифитсубконтуит

Суститкосубконтуит

Суститфосубконтуит

Суститспецифантсубконтуит

Суститспецифатсубконтуит
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(част 2 – кратък формат) [1]

ТИ суперстанта
Суперстантен
ТИСП
(външно същество
или основание на
ТИП)

ТИ специфит
Специфитен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

ТИ съдържание
Съдържателен
ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

ТИ форма
Формален ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

ТИ суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ТИП

ТИ суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ТИСП
Съдържателна суперстанта

ТИ суперсформа

Специфитна суперстанта

ТИ специсуперсТИ косуперстанта
(вътрешно състояние
танта
(цялостно състояние на външното същесна външното същес- тво или основание на
тво или основание на
ТИП)
ТИП)
Съдържание на суСпецифит на суперсперстантата
тантата
Съдържание на суСпецифит на суперс- перстантния ТИСП
тантния ТИСП
Суперстантно съдържание
Суперстантен специфит
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(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ТИСП
Формална суперстанта
ТИ фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ТИСП
Суперстантна форма
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ТИ Субстанция
Субстанциален
ТИСП
(вътрешно същество или основание на
ТИП)

ТИ специфит
Специфитен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

ТИ съдържание
Съдържателен
ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

ТИ форма
Формален ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

ТИ субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ТИП

ТИ субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ТИСП
Съдържателна субстанция

ТИ субсформа

Специфитна субстанция
ТИ специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ТИСП
Субстанциален специфит

ТИ косубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ТИСП
Субстанциално съдържание
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(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ТИСП
Формална субстанция
ТИ фосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ТИСП
Субстанциална форма
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ТИ специфит
Специфитен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

ТИ съдържание
Съдържателен
ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

ТИ форма
Формален ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

ТИ сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Сустит на специфита

ТИ сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ТИСП
Съдържателен сустит

ТИ сустиформа

Сустит на специфитния ТИП
ТИ сустит
Суститен ТИП
(цялостно същество
или основание на
ТИП)

Специфитен сустит

ТИ специсустит
ТИ косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИП)
ние на ТИП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ТИП
титния ТИП
Суститен специфит
Суститно съдържание

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ТИСП
Формален сустит

ТИ фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ТИП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икономически сустиспецифит* (typical economic sustispecifite), типично икономическо сустисъдържание* (typical economic
susticontent) и типична икономическа сустиформа* (typical economic susti273
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------form) и обратните им типичен икономически специсустит* (typical economic
specisustite), типичен икономически косустит* (typical economic cosustite) и
типичен икономически фосустит* (typical economic fosustite);
(2) типичен икономически субспецифит* (typical economic subsspecifite),
типично икономическо субссъдържание* (typical economic subscontent) и
типична икономическа субсформа* (typical economic subsform) и обратните
им типична икономическа специсубстанция* (typical economic specisubstance), типична икономическа косубстанция* (typical economic cosubstance)
и типична икономическа фосубстанция* (typical economic fosubstance);
(3) типичен икономически суперсспецифит* (typical economic supersspecifite), типично икономическо суперссъдържание* (typical economic
superscontent) и типична икономическа суперсформа* (typical economic supersform) и обратните им типична икономическа специсуперстанта* (typical
economic specisuperstant), типична икономическа косуперстанта* (typical
economic cosuperstant) и типична икономическа фосуперстанта* (typical
economic fosuperstant).
В табл. 8, 9 и 10 са посочени някои конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икономическа ценност и
икономическа феност, икономически контив и икономически актив, икономически субстат и икономически запас.
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Ик. актив
Активов ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. фодиспотит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Форма на диспотита
Форма на диспотитния ТИП
Диспотитна форма

Ик. фоценност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИП)
Форма на ценността
Форма на ценностния ТИСП
Ценностна форма

Ик. фофеност
(външно състояние
на външната определеност на ТИП)
Форма на феността
Форма на феностния
ТИСП
Феностна форма

Ик. диспоактив
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИП)
Диспозит на актива
Диспозит на активовия ТИСП
Активов диспозит

Ик. есактив
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИП)
Същност на актива
Същност на активовия ТИСП
Активова същност

Ик. феноактив
(външна определеност на външното
състояние на ТИП)
Явление на актива
Явление на активовия ТИСП
Активово явление
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Ик. контив
Контивен ТИСП
(вътрешно състояние на ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. кодиспотит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Съдържание на диспотита
Съдържание на диспотитния ТИП
Диспотитно съдържание

Ик. коценност
Ик. кофеност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИП)
леност на ТИП)
Съдържание на ценСъдържание на феността
ността
Съдържание на ценСъдържание на феностния ТИСП
ностния ТИСП
Ценностно съдържа- Феностно съдържание
ние

Ик. диспоконтив
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Диспозит на контива
Диспозит на контивния ТИСП
Контивен диспозит

Ик. есконтив
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Същност на контива
Същност на контивния ТИСП
Контивна същност
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Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. феноконтив
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИП)
Явление на контива
Явление на контивния ТИСП
Контивно явление
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Ик. специтит
Спецититен ТИП
(цялостно състояние на ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. специдиспотит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИП)
Специфит на диспотита
Специфит на диспотитния ТИП
Диспотитен специфит

Ик. специценност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ТИП)
Специфит на ценността
Специфит на ценностния ТИСП
Ценностен специфит

Ик. специфеност
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИП)
Специфит на феността
Специфит на феностния ТИСП
Феностен специфит

Ик. диспоспецитит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Диспозит на специтита
Диспозит на
спецититния ТИП
Спецититен диспозит

Ик. есспецитит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Същност на специтита
Същност на спецититния ТИП
Спецититна същност

Ик. феноспецитит
(външна определеност на цялостното
състояние на ТИП)
Явление на специтита
Явление на спецититния ТИП
Спецититно явление

Пояснения за табл. 8. ДТДИИ означава дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е означено с Ик. или е пропуснато. Всеки ДТДИИ се
отнася за определен типичен икономически предмет (ТИП). Когато ТИП е
икономически обект, съответният ДТДИИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОДТДИИ), а когато е икономическа
система, съответният ДТДИИ е системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (СДТДИИ). Когато даден ТИП е типичен подикономически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икономически ингредиент) на друг ТИП, даденият ТИП е типичен икономически субпредмет
(ТИСП), а съответстващите му ДТДИИ са дерелевантни типични диалектически икономически субингредиенти (ДТДИСИ). Когато ТИСП е икономи277
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обект (икономически субобект, икономически подобект), съответният
ДТДИСИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икономически
субингредиент (ОДТДИСИ), а когато е икономическа система (икономическа
субситема, икономическа подосистема), съответният ДТДИСИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент
(СДДИСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДТДИСИ, а другият за СДТДИСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 9
и 10 на другите дерелевантни разновидности на конкретния типичен диалектически икономически субингредиент.
В табл. 8 са посочени конкретни есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икономически специдиспотит* (economic specidispotite), икономическа специценност* (economic speciworth) и икономическа специфеност*
(economic specipheness) и обратните им икономически диспоспецитит* (economic dispospecitite), икономически есспецитит* (economic esspecitite) и икономически феноспецитит* (economic phenospecitite);
(2) икономически кодиспотит* (economic codispotite), икономическа
коценност* (economic coworth) и икономическа кофеност* (economic copheness) и обратните им икономически диспоконтив* (economic dispoconassets), икономически есконтив* (economic esconassets) и икономически феноконтив* (economic phenoconassets);
(3) икономически фодиспотит* (economic fodispotite), икономическа
фоценност* (economic foworth) и икономическа фофеност* (economic fopheness) и обратните им икономически диспоактив* (economic dispoasset),
икономически есактив* (economic esasset) и икономически феноактив*
(economic phenoasset).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстат-запас и ценност-феност) [1]

Ик. запас
Запасов ТИСП
(външно същество
или основание на
ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. суперсдиспотит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Суперстанта на диспотита
Суперстанта на диспотитния ТИП
Диспотитна суперстанта

Ик. суперсценност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Суперстанта на ценността
Суперстанта на ценностния ТИСП
Ценностна суперстанта

Ик. суперсфеност
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Суперстанта на феността
Суперстанта на феностния ТИСП
Феностна суперстанта

Ик. диспозапас
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на запаса
Диспозит на запасовия ТИСП
Запасов диспозит

Ик. есзапас
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Същност на запаса
Същност на запасовия ТИСП
Запасова същност

Ик. фенозапас
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИП)
Явление на запаса
Явление на запасовия ТИСП
Запасово явление
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Ик. субстат
Субстатен ТИСП
(вътрешно същество или основание на
ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. субсдиспотит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Субстанция на диспотита
Субстанция на диспотитния ТИП

Ик. субсценност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Субстанция на ценността
Субстанция на ценностния ТИСП
Ценностна субстанция

Ик. субсфеност
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Субстанция на феността
Субстанция на феностния ТИСП

Ик. ессубстат
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Същност на субстата

Ик. феносубстат
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Явление на субстата

Същност на субстатния ТИСП
Субстатна същност

Явление на субстатния ТИСП
Субстатно явление

Диспотитна субстанция
Ик. диспосубстат
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на субстата
Диспозит на субстатния ТИСП
Субстатен диспозит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстат-запас и ценност-феност) [3]

Ик. сустатит
Сустатитен ТИП
(цялостно същество
или основание на
ТИП)

Ик. диспотит
Диспотитен ТИП
(цялостна определеност на ТИП)

Ик. ценност
Ценностен ТИСП
(вътрешна определеност на ТИП)

Ик. феност
Феностен ТИСП
(външна определеност на ТИП)

Ик. сустидиспотит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИП)
Сустит на диспотита
Сустит на диспотитния ТИП
Диспотитен сустит

Ик. сустиценност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИП)
Сустит на ценността
Сустит на ценностния ТИСП
Ценностен сустит

Ик. сустифеност
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИП)
Сустит на феността
Сустит на феноностния ТИСП
Феностен сустит

Ик. диспосустатит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Диспозит на сустатита
Диспозит на сустатитния ТИП
Сустатитен диспозит

Ик. ессустатит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Същност на сустатита
Същност на сустатитния ТИП
Сустатитна същност

Ик. феносустатит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИП)
Явление на сустатита
Явление на сустатитния ТИП
Сустатитно явление

В табл. 9 са посочени конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икономически сустидиспотит* (economic sustidispotite), икономическа сустиценност* (economic sustiworth) и икономическа сустифеност*
(economic sustipheness) и обратните им икономически диспосустатит* (economic disposustatite), икономически ессустатит* (economic essustatite) и икономически феносустатит* (economic phenosustatite);
(2) икономически субсдиспотит* (economic subsdispotite), икономическа субсценност* (economic subsworth) и икономическа субсфеност* (economic subspheness) и обратните им икономически диспосубстат* (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------disposubstatum), икономически ессубстат* (economic essubstatum) и икономически феносубстат* (economic phenosubstatum);
(3) икономически суперсдиспотит* (economic supersdispotite), икономическа суперсценност* (economic supersworth) и икономическа суперсфеност* (economic superspheness) и обратните им икономически диспозапас*
(economic dispostock), икономически есзапас* (economic esstock) и икономически фенозапас* (economic phenostock).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстат-запас и контив-актив) [1]

Ик. запас
Запасов ТИСП
(външно същество
или основание на
ТИП)

Ик. специтит
Спецититен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

Ик. контив
Контивен ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

Ик. актив
Актнвов ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

Ик. суперсспецитит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Суперстанта на специтита
Суперстанта на спецититния ТИП
Спецититна суперстанта

Ик. суперсконтив
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИП)
Суперстанта на контива
Суперстанта на контивния ТИСП
Контивна суперстанта

Ик. суперсактив
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Суперстанта на актива
Суперстанта на активовия ТИСП
Активова суперстанта

Ик. специзапас
Ик. козапас
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИП)
ТИП)
Специфит на запаса Съдържание на запаса
Специфит на запасо- Съдържание на запавия ТИСП
совия ТИСП
Запасов специфит
Запасово съдържание

Ик. фозапас
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИП)
Форма на запаса
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстат-запас и контив-актив) [2]

Ик. субстат
Субстатен ТИСП
(вътрешно същество или основание на
ТИП)

Ик. специтит
Спецититен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

Ик. контив
Контивен ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

Ик. актив
Актнвов ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

Ик. субсспецитит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Субстанция на специтита
Субстанция на спецититния ТИП
Спецититна субстанция

Ик. субсконтив
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИП)
Субстанция на контива
Субстанция на контивния ТИСП
Контивна субстанция

Ик. субсактив
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Субстанция на актива
Субстанция на активовия ТИСП
Активова субстанция

Ик. специсубстат
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИП)
Специфит на субстата
Специфит на субстатния ТИСП
Субстатен специфит

Ик. косубстат
Ик. фосубстат
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИП)
ние на ТИП)
Съдържание на субсФорма на субстата
тата
Съдържание на субс- Форма на субстатния
ТИСП
татния ТИСП
Субстатна форма
Субстатно съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент (с първични ДИИ субстат-запас и контив-актив) [3]

Ик. сустатит
Сустатитен ТИП
(цялостно същество
или основание на
ТИП)

Ик. специтит
Спецититен ТИП
(цялостно състояние
на ТИП)

Ик. контив
Контивен ТИСП
(вътрешно състояние
на ТИП)

Ик. актив
Актнвов ТИСП
(външно състояние
на ТИП)

Ик. сустиспецитит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИП)
Сустит на специтита
Сустит на спецититния ТИП
Спецититен сустит

Ик. сустиконтив
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИП)
Сустит на контива
Сустит на контивния
ТИСП
Контивен сустит

Ик. сустиактив
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИП)
Сустит на актива
Сустит на активовия
ТИСП
Активов сустит

Ик. специсустатит
Ик. косустатит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИП)
ние на ТИП)
Специфит на сустаСъдържание на сустита
татита
Специфит на сустаСъдържание на суститния ТИП
татитния ТИП
Сустатитен специСустатитно съдърфит
жание

Ик. фосустатит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИП)
Форма на сустатита
Форма на сустатитния ТИП
Сустатитна форма

В табл. 10 са посочени конкретни сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икономически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икономически сустиспецитит* (economic sustispecitite), икономически сустиконтив* (economic susticonassets) и икономически сустиактив*
(economic sustiasset) и обратните им икономически специсустатит* (economic
specisustatite), икономически косустатит* (economic cosustatite) и икономически фосустатит* (economic fosustatite);
(2) икономически субспецитит* (economic subsspecitite), икономически
субсконтив* (economic subsconassets) и икономически субсактив* (economic
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subsasset) и обратните им икономически специсубстат* (economic specisubstatum), икономически косубстат* (economic cosubstatum) и икономически
фосубстат* (economic fosubstatum);
(3) икономически суперсспецитит* (economic supersspecitite), икономически суперсконтив* (economic supersconassets) и икономически суперсактив* (economic supersasset) и обратните им икономически специзапас* (economic specistock), икономически козапас* (economic costock) и икономически фозапас* (economic fostock).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
296

1307

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical economic subingredient) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) (*) –
типичен диалектически икореномически ингредиент (ТДИРИ), който е единият от двойка дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти на типичния икореномическия предмет, наречени градивни типични
диалектически икореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент), в частност градивни дерелевантни типични
диалектически икореномически ингредиенти; общо понятие за (икономическа алтернатива между) дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент, които са негови разновидности (то е или дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент, или дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство). Дерелевантният типичен диалектически икореномически ингредиент (ДТДИРИ) е ТДИРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДТДИРИ без посредничеството на трети ТДИРИ.
Двойката от дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на типичния икореномически предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната
вътрешна страна на типичния икореномически предмет се определя като дерелевантен икореномически институит, дерелевантната външна страна –
като дерелевантен икореномически ексституит, а тяхната цялостност (като
взаимообусловени и вече като неделими страни) – като дерелевантен икореномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (internal
derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient), е скрита (имплицирана)
страна в типичния икореномически предмет. Дерелевантната външна страна,
която е външен дерелевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент* (external derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икореномическия предмет. Чрез дерелевантната външна страна типичният икореномически предмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това
въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външната страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дереле1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икореномически противоположности и взаимоотношението (и
взаимодействието) помежду им има дерелевантна типична диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно типично диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е поконсервативният ДТДИРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е подинамичният ДТДИРИ на типичния икореномически предмет. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна започва
да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна
и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната
вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икореномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това типичният икореномически предмет преминава към друг икореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато типичният икореномически предмет е икореномически обект, тогава ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) с
разновидности обектен вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент* (object internal derelevant typical dialectical
ecorenomic ingredient) и обектен външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (object external derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient). Когато типичният икореномически предмет е икореномическа система, тогава ДТДИРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент* (system internal
derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) и системен външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system external derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient).
Значима разновидност на ДТДИРИ е дерелевантният типичен диалектически икореномически ексоингредиент (ДТДИРЕИ) (вж. и ексоикореномика) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical ecorenomic
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical ecorenomic
exoingredient)] [когато той е ДТДИРИ на типичен икореномически ексопредмет, т.е. е ДТДИРИ с явно изразена (с операционализирана) икореномическа структура]. Типичният икореномически ексопредмет е операционален
начин за означаване (на изразяване) на типичния икореномическия предмет;
той е някаква степен на операционализиране на понятието за типичен икореномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икореномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на
икореномическото изследване и икореномическото управление; представлява
типичен икореномически предмет с явно изразена (до определена степен на
подробност) икореномическа структура (в т.ч. и като последователност от
икореномически признаци, икореномически характеристики и икореномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен ДТДИРИ на даден типичен икореномически предмет
от своя страна се разглежда също като типичен икореномически предмет
[т.е. като типичен икореномически субпредмет* (typical ecorenomic
subthing)] със свои ДТДИРИ, последните се наричат дерелевантни типични
диалектически икореномически субингредиенти* (derelevant typical dialectical ecorenomic subingredients) (ДТДИРСИ) (те са ДТДИРИ на типичния икореномическия субпредмет) (напр. съдържание на икореномическата същност,
форма на икореномическата същност, съдържание на икореномическото явление, форма на икореномическото явление, същност на икореномическото съдържание, явление на икореномическото съдържание, същност на икореномическата форма, явление на икореномическата форма и т.н.). Разновидности на
ДТДИРСИ са обектният дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент* (object derelevant typical dialectical ecorenomic subingredient) и системният дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент* (system derelevant typical dialectical ecorenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния типичен диалектически икореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от типичтни икореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и
самостойни дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИРИ
Основен ДТДИРИ

Съвместим ДТДИРИ

Градивен ДТДИРИ
Вътрешен
ДТДИРИ

Външен
ДТДИРИ

Изходен
ДТДИРИ

Дукоплетен
ДТДИРИ

Изходен
вътрешен
ДТДИРИ

Изходен
външен
ДТДИРИ

Изходен
цялостен
ДТДИРИ

Изходен
дукоален
ДТДИРИ

Изходен
дукоплетен
ДТДИРИ

Единен
ДТДИРИ

Дукоален
ДТДИРИ

Единен
вътрешен
ДТДИРИ

Единен
външен
ДТДИРИ

Единен
цялостен
ДТДИРИ

Единен
дукоален
ДТДИРИ

Единен
дукоплетен
ДТДИРИ

Мултисеален
ДТДИРИ

Цялостен
ДТДИРИ

Мултисеален
вътрешен
ДТДИРИ

Мултисеален
външен
ДТДИРИ

Мултисеален цялостен
ДТДИРИ

Мултисеален дукоален
ДТДИРИ

Мултисеален дукоплетен
ДТДИРИ

Мултисеплетен
ДТДИРИ

Отделен ДТДИРИ
Съставен ДТДИРИ

Самостоен ДТДИРИ

Дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент
(ДТДИРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДТДИРИ

Мултисеплетен
външен
ДТДИРИ

Мултисеплетен
цялостен
ДТДИРИ

Мултисеплетен
дукоален
ДТДИРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИРИ

Пояснения за табл. 1. ДТДИРИ означава дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и). Всеки ДТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет (ТИРП). Когато ТИРП е икореномически обект,
съответният ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОДТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният ДТДИРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СДТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИРИ, а другият за СДТДИРИ. От своя страна всеки
един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за
разновидностите на пълния комбиниран ДТДИРИ, и друг за разновидностите
на частичния комбиниран ДТДИРИ.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 2 са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически ингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икореномическа същност и икореномическо
явление, икореномическо съдържание и икореномическа форма, икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта. В табл. 3 са посочени някои
негови конкретни разновидности.

5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

Градивни ДТДИРИ
Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

1

изх

ТИР същност
(вътрешна
определеност
на ТИРП;
източник на
явлението)

ТИР явление
(външна определеност
на ТИРП; начин на изразяване на същността)

ТИР диспозит
(цялостна
определеност
на ТИРП, която има йерархичен характер)

ТИР диспозант

ТИР диспозат
(ТИР диспозификат)

2

изх

ТИР съдържание (вътрешно състояние на
ТИРП; източник на формата)

ТИР форма
(външно състояние на
ТИРП; начин
на съществуване на съдържанието)

ТИР специфит
(цялостно
състояние на
ТИРП, което
има устойчив
характер)

ТИР специфант

ТИР специфат (ТИР спецификат)

3

изх

ТИР субстанция (вътрешно същество или
основание на
ТИРП; източник на суперстантата)

ТИР суперстанта (външно същество
или основание на ТИРП;
начин на реализиране на
субстанцията)

ТИР сустит
(цялостно
същество или
основание на
ТИРП, което
има динамичен
характер)

ТИР сустант

ТИР сустат
(ТИР сустификат)

6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

Градивни ДТДИРИ
Вътрешни
ДТДИРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

ТИР същина (есконтент) (вътрешно битие на
ТИРП; източник на
проявлението)

ТИР прояв- ТИР есфено- ТИР диспление (феформит (цяецифант
ноформа)
лостно биТИР есфе(външно
тие на ТИРП;
ноформант
битие на
което има
ТИРП; начин
йерархична
на изявяване устойчивост)
на битието)

ТИР диспецификант

ТИР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИР есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична
устойчивост)

ТИР диспе-цифат

ТИР диспецификат

ТИР есфеноформатант

ТИР есфеноформатат

ТИР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИРП; единен източник
на проявлението)

ТИР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИРП; единен начин на
изявяване на
битието)

ТИР есфеноформататит
(единно цялостно битие на ТИРП;
което има
йерархична
устойчивост)

ТИР диспецифит

ТИР диспецифитит

ТИР есфеноформатинт

ТИР есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

2

мал

3

мпл

едн

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ТИР субстрат (вътрешна основа на ТИРП;
източник на
суперстрата)

ТИР суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИР сустрит
(цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустант

ТИР специсустификант

ТИР сустрант

ТИР сустрат

ТИР субстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ТИРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИР суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ТИРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустат

ТИР специсустификат

ТИР сустратант

ТИР сустратат

ТИР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИРП; единен източник
на суперстратита)

ТИР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ТИР сустрататит (единна цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустит

ТИР специсустифитит

ТИР сустратинт

ТИР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

Градивни ДТДИРИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
ДТДИРИ

Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

ТИР смисъл ТИР супсенс
(вътрешно (феносуперстанта) (вънпредназначение на
шно предТИРП; изназначение
точник супна ТИРП;
сенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИР сусенсит (цялостно предназначение на
ТИРП, което
има йерархична динамичност)

ТИР дисустант

ТИР дисустификант

ТИР сусенсант

ТИР сусенсат

ТИР сенстат ТИР супсен(съвкупносстат (съвтно въткупностно
решно предвъншно
назначение
предназнана ТИРП;
чение на
съвкупносТИРП; съвтен източник
купностен
супсенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИР дисустат

ТИР дисустификат

ТИР сусенстант

ТИР сусенстат

ТИР сенсит ТИР супсен(единно
сит (единно
вътрешно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИРП; едиТИРП; единен източник нен начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИР сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИР дисустит

ТИР дисустифитит

ТИР сусенстинт

ТИР сусенстит

Вътрешни
ДТДИРИ

1

Съвместими ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Дукоални
ДТДИРИ

ТИР тристрант

ТИР тристратификант

ТИР реалитант

ТИР реалитат

ТИР тристрат

ТИР тристратификат

ТИР реалититант

ТИР реалититат

ТИР тристрит

ТИР тристратифитит

ТИР реалититинт

ТИР реалититит

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ТИР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ТИРП; източник на дадеността)

ТИР даденост
(външна реалност на
ТИРП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ТИР реалитит
(цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИР фактитат (съвкупностна външна реалност на
ТИРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИР реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ТИРП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ТИР натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ТИРП; единен
източник на
дадеността)

ТИР фактитит (единна
външна реалност на
ТИРП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

10

Дукоплетни
ДТДИРИ

Цялостни
ДТДИРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. ДТДИРИ означава дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИРИ, мал – мултисеален
ДТДИРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИРИ, едн – единен ДТДИРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
ДТДИРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението типичен икореномически, което е означено с ТИР. Всеки ДТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет (ТИРП).
Когато ТИРП е икореномически обект, съответният ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОДТДИРИ), а
когато е икореномическа система, съответният ДТДИРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СДТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИРИ, а
другият за СДТДИРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

Градивни ДТДИРИ
Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

1

изх

ИР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИРП; източник на
феността)

ИР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИР диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИРП, която
има йерархичен характер)

ИР диспотант типичен диспозант)

ИР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИРП;
източник на
актива)

ИР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИРП; начин
на съществуване на
контива)

ИР специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИРП, което
има устойчив
характер)

ИР специтант (типичен специфант)

ИР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИР субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИРП; източник на
запаса)

ИР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИРП; начин
на реализиране на субстата)

ИР сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИРП, което
има динамичен характер)

ИР сустатант (типичен сустант)

ИР сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

1

мал

2

мпл

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ИР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИРП; източник на
типопроявлението)

ИР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИРП; начин
на изявяване
на типосъщината)

ИР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична устойчивост)

ИР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИР типоесконтентат
(типичен
есконтентат)
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИРП; съвкупностен
източник на
типопроявлението)

ИР типофеноформат
(типичен
феноформатат) (съвкупностно
външно битие на
ТИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
типобитието)

ИР типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична устойчивост)

ИР типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИР типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИР типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИР типоесИР типофеИР типоесИР типоИР типоконтентит
ноформатит феноформадиспецидиспеци(типичен
(типичен
татит (типи- фит (типи- фитит (тиесконтентит) феноформачен есфеночен диспе- пичен дис(единно
тит) (единно формататит)
цифит)
пецифитит)
(единно цявътрешно
външно биИР типоИР типобитие на
тие на
лостно биесфеноесфеноТИРП; едиТИРП; еди- тие на ТИРП;
форматинт форматит
нен източник нен начин на
което има
(типичен
(типичен
на типопро- изявяване на
йерархична
есфеноесфеноявлението) типобитието) устойчивост) форматинт) форматит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

2

мал

3

мпл

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИРИ

Дукоални
ДТДИРИ

Дукоплетни
ДТДИРИ

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ИР типосубстрат (типичен субстрат) (вътрешна основа на ТИРП;
източник на
типосуперстрата)

ИР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИРП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

ИР типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР типоспецисустант (типичен специсустант)

ИР типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

ИР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИР типосубстратат (типичен субстратат) (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИР типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИР типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР типоспецисустат
(типичен
специсустат)

ИР типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

ИР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИР типосустратат
(типичен
сустратат)
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ИР типосубстратит (типичен субстратит) (единна вътрешна основа на
ТИРП; единен източник
на типосуперстратита)

ИР типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИРП; единен начин на
осъществяване на типосубстратита)

16

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР типоспецисустит (типичен специсустит)

ИР типоспецисустифитит
(типичен
специсустифитит)

ИР типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИР типосустратит
(типичен
сустратит)
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Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

1

мал

3

мпл

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Дукоални
ДТДИРИ

ИР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИР типодисустат
(типичен
дисустат)

ИР типодисустификат (типичен дисустификат)

ИР типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИР типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ИР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИРП;
източник
типосупсенса)

ИР типосупсенс (типичен супсенс)
(външно
предназначение на
ТИРП; начин
на постигане
на типосмисъла)

ИР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР типосенстат (типичен сенстат)
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИР типосупсенстат (типичен супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИР типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

17

Дукоплетни
ДТДИРИ

Цялостни
ДТДИРИ
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ИР типосен- ИР типосупсит (типичен сенсит (тисенсит)
пичен суп(единно
сенсит)
(единно
вътрешно
предназнавъншно
чение на
предназнаТИРП; едичение на
нен източник ТИРП; едитипосупсен- нен начин на
са)
постигане на
типосмисъла)

18

ИР типосусенстатит
(типичен сусенстатит)
(единно цялостно предназначение
на ТИРП, което има йерархична динамичност)

ИР типодисустит
(типичен
дисустит)

ИР типодисустифитит (типичен дисустифитит)

ИР типосусенстинт
(типичен
сусенстинт)

ИР типосусенстит
(типичен
сусенстит)
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ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИРИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИРИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни ДТДИРИ

Съвместими ДТДИРИ
Дукоални
ДТДИРИ

ИР типотристрант
(типичен
тристрант)

ИР типотристратификант
(типичен
тристратификант)

ИР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИР типореалититант (типичен реалититант)

ИР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
ДТДИРИ

Външни
ДТДИРИ

ИР типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИРП; източник на
дадеността)

ИР типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИРП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИР типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

ИР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалититатат
(типичен реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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Дукоплетни
ДТДИРИ

Цялостни
ДТДИРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИРП; единен източник
на типодадеността)

ИР типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИРП; единен начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалититатит
(типичен
реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИР типотристрит
(типичен
тристрит)

ИР типотристратифитит (типичен
тристратифитит)

ИР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл 3. ДТДИРИ означава дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИРИ, мал – мултисеален
ДТДИРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИРИ, едн – единен ДТДИРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
ДТДИРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните,
обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия
имат определението икореномически, което за краткост е означено с ИР или е
пропуснато. Всеки ДТДИРИ се отнася за определен дерелевантен типичен
икореномически предмет (ТИРП). Когато ТИРП е икореномически обект, съответният ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОДТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният ДТДИРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СДТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИРИ, а другият за СДТДИРИ.
В табл. 4, 5 и 6 са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икореномическа същност и икореномическо явление, икореномическо съдържание и икореномическа форма,
икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта.
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ТИР форма
Формален ТИРСП
(външно състояние
на ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ТИР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ТИРП
Диспозитна форма

ТИР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИРП)
Форма на същността
Форма на същностния ТИРСП
Същностна форма

ТИР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ТИРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ТИРСП
Феноменна форма

ТИР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ТИРСП
Формален диспозит

ТИР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Същност на формата
Същност на формалния ТИРСП
Формална същност

ТИР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Явление на формата
Явление на формалния ТИРСП
Формално явление
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ТИР съдържание
Съдържателен
ТИРСП
(вътрешно състояние на ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ТИРП
Диспозитно съдържание

ТИР косъщност
ТИР кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИРП)
леност на ТИРП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ТИРСП
номенния ТИРСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ТИР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ТИРСП
Съдържателен диспозит

ТИР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ТИРСП
Съдържателна същност
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ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ТИР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ТИРСП
Съдържателно явление
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ТИР специфит
Специфитен
ТИРП
(цялостно състояние на ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ТИР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ТИРП
Диспозитен специфит

ТИР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ТИРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ТИРСП
Същностен специфит

ТИР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИРП)
Специфит на явлението
Специфит на феноменния ТИРСП
Феноменен специфит

ТИР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ТИРП
Специфитен диспозит

ТИР есспецифит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)

ТИР феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)

Същност на специфита
Същност на специфитния ТИРП
Специфитна същност

Явление на специфита
Явление на специфитния ТИРП
Специфитно явление

Пояснения за табл. 4. ДТДИРИ означава дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението типичен
икореномически, което за краткост е пропуснато за част от понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ТИР (типичен икореномически). Всеки ДТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет
(ТИРП). Когато ТИРП е икореномически обект, съответният ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОДТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният ДТДИРИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СДТДИРИ). Когато даден ТИРП е типичен подикореномически предмет (част, в т.ч. и
типичен диалектически икореномически ингредиент) на друг ТИРП, даденият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТИРП е типичен икореномически субпредмет (ТИРСП), а съответстващите
му ДТДИРИ са дерелевантни типични диалектически икореномически субингредиенти (ДТДИРСИ). Когато ТИРСП е икореномически обект (икореномически субобект, икореномически подобект), съответният ДТДИРСИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент (ОДТДИРСИ), а когато е икореномическа система (икореномическа
субситема, икореномическа подосистема), съответният ДТДИРСИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент
(СДДИРСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДТДИРСИ, а другият за СДТДИРСИ. Тези пояснения се отнасят и за
табл. 5 и 6 на другите дерелевантни разновидности на типичния диалектически икореномически субингредиент.
В табл. 4 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент
с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икореномически специдиспозит* (typical ecorenomic specidisposite), типична икореномическа специсъщност* (typical ecorenomic
speciessence) и типичен икореномически специфеномен* (typical ecorenomic
speciphenomenon) и обратните им типичен икореномически диспоспецифит*
(typical ecorenomic dispospecifite), типичен икореномически есспецифит*
(typical ecorenomic esspecifite) и типичен икореномически феноспецифит*
(typical ecorenomic phenospecifite);
(2) типичен икореномически кодиспозит* (typical ecorenomic
codisposite), типична икореномическа косъщност* (typical ecorenomic coessence) и типичен икореномически кофеномен* (typical ecorenomic cophenomenon) и обратните им типично икореномическо диспосъдържание*
(typical ecorenomic dispocontent), типично икореномическо ессъдържание*
(typical ecorenomic escontent) и типично икореномическо феносъдържание*
(typical ecorenomic phenocontent);
(3) типичен икореномически фодиспозит* (typical ecorenomic
fodisposite), типична икореномическа фосъщност* (typical ecorenomic
foessence) и типичен икореномически фофеномен* (typical ecorenomic fophenomenon) и обратните им типична икореномическа диспоформа* (typical
ecorenomic dispoform), типична икореномическа есформа* (typical
ecorenomic esform) и типична икореномическа феноформа* (typical
ecorenomic phenoform).

24

1336

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и същност-явление) [1]

ТИР суперстанта
Суперстантен
ТИРСП
(външно същество
или основание на
ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ТИРП
Диспозитна суперстанта

ТИР суперссъщност ТИР суперсфеномен

ТИР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ТИРСП
Суперстантен диспозит

ТИР ессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)

(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ТИРСП
Същностна суперстанта

Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ТИРСП
Суперстантна същност
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ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ТИРСП
Феноменна суперстанта
ТИР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ТИРСП
Суперстантно явление
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ТИР субстанция
Субстанциален
ТИРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ТИР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ТИРП
Диспозитна субстанция

ТИР субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ТИРСП
Същностна субстанция

ТИР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ТИРСП
Феноменна субстанция

ТИР диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ТИРСП
Субстанциален диспозит

ТИР ессубстанция

ТИР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ТИРСП
Субстанциално явление

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ТИРСП
Субстанциална същност
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ТИР сустит
Суститен ТИРП
(цялостно същество
или основание на
ТИРП)

ТИР диспозит
Диспозитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ТИР същност
Същностен ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ТИР явление
Феноменен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ТИР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ТИРП
Диспозитен сустит

ТИР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ТИРСП
Същностен сустит

ТИР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ТИРСП
Феноменен сустит

ТИР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ТИРП
Суститен диспозит

ТИР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ТИРП
Суститна същност

ТИР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ТИРП
Суститно явление

В табл. 5 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икореномически сустидиспозит* (typical ecorenomic sustidisposite), типична икореномическа сустисъщност* (typical ecorenomic sustiessence) и типичен икореномически сустифеномен* (typical ecorenomic
sustiphenomenon) и обратните им типичен икореномически диспосустит*
(typical ecorenomic disposustite), типичен икореномически ессустит* (typical
ecorenomic essustite) и типичен икореномически феносустит* (typical
ecorenomic phenosustite);
(2) типичен икореномически субсдиспозит* (typical ecorenomic subsdisposite), типична икореномическа субссъщност* (typical ecorenomic subses27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sence) и типичен икореномически субсфеномен* (typical ecorenomic subsphenomenon) и обратните им типична икореномическа диспосубстанция* (typical ecorenomic disposubstance), типична икореномическа ессубстанция*
(typical ecorenomic essubstance) и типична икореномическа феносубстанция* (typical ecorenomic phenosubstance);
(3) типичен икореномически суперсдиспозит* (typical ecorenomic supersdisposite), типична икореномическа суперссъщност* (typical ecorenomic
supersessence) и типичен икореномически суперсфеномен* (typical
ecorenomic supersphenomenon) и обратните им типична икореномическа диспосуперстанта* (typical ecorenomic disposuperstant), типична икореномическа ессуперстанта* (typical ecorenomic essuperstant) и типична икореномическа феносуперстанта* (typical ecorenomic phenosuperstant).
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ТИР специфит
Специфитен ТИРП

ТИР суперстанта
Суперстантен
ТИРСП
(външно същество
или основание на
ТИРП)

ТИР форма
Формален ТИРСП

(цялостно състояние
на ТИРП)

ТИР съдържание
Съдържателен
ТИРСП
(вътрешно състояние
на ТИРП)

ТИР суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)

ТИР суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИРП)

ТИР суперсформа
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)

Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ТИРП
Специфитна суперстанта

Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ТИРСП
Съдържателна суперстанта

Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ТИРСП
Формална суперстанта

(външно състояние
на ТИРП)

ТИР специсуперсТИР косуперстанта ТИР фосуперстанта
(вътрешно състояние (външно състояние
танта
(цялостно състояние на външното същесна на външното съна външното същес- тво или основание на щество или основатво или основание на
ТИРП)
ние на ТИРП)
ТИРП)
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантата
тата
тантата
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантния ТИРСП
тния ТИРСП
тантния ТИРСП
Суперстантно
съСуперстантна
форма
Суперстантен спедържание
цифит

29

1341

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [2]
ТИР специфит
Специфитен ТИРП
(цялостно състояние
на ТИРП)
ТИР субсспецифит

ТИР Субстанция
Субстанциален
ТИРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИРП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ТИРП
Специфитна субстанция
ТИР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ТИРСП
Субстанциален специфит

ТИР съдържание
Съдържателен
ТИРСП
(вътрешно състояние
на ТИРП)

ТИР форма
Формален ТИРСП

ТИР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ТИРСП
Съдържателна субстанция

ТИР субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ТИРСП
Формална субстанция

ТИР косубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИРП)

ТИР фосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИРП)

Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ТИРСП
Субстанциално съдържание

Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ТИРСП
Субстанциална форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстанция-суперстанта и съдържание-форма) [2]
ТИР специфит
Специфитен ТИРП
(цялостно състояние
на ТИРП)

ТИР съдържание
Съдържателен
ТИРСП
(вътрешно състояние
на ТИРП)

ТИР форма
Формален ТИРСП

ТИР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ТИРСП
Съдържателен сустит

ТИР сустиформа

ТИР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)
Сустит на специфита
ТИР сустит
Суститен ТИРП
(цялостно същество
или основание на
ТИРП)

Сустит на специфитния ТИРП
Специфитен сустит

ТИР специсустит
ТИР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИРП)
ние на ТИРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ТИРП
титния ТИРП
Суститно
съдържаСуститен специфит
ние

(външно състояние
на ТИРП)

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ТИРСП
Формален сустит
ТИР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИРП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ТИРП
Суститна форма

В табл. 6 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икореномически сустиспецифит* (typical ecorenomic sustispecifite), типично икореномическо сустисъдържание* (typical ecorenomic
susticontent) и типична икореномическа сустиформа* (typical ecorenomic sustiform) и обратните им типичен икореномически специсустит* (typical
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic specisustite), типичен икореномически косустит* (typical
ecorenomic cosustite) и типичен икореномически фосустит* (typical
ecorenomic fosustite);
(2) типичен икореномически субспецифит* (typical ecorenomic subsspecifite), типично икореномическо субссъдържание* (typical ecorenomic
subscontent) и типична икореномическа субсформа* (typical ecorenomic
subsform) и обратните им типична икореномическа специсубстанция* (typical ecorenomic specisubstance), типична икореномическа косубстанция*
(typical ecorenomic cosubstance) и типична икореномическа фосубстанция*
(typical ecorenomic fosubstance); (3) типичен икореномически суперсспецифит* (typical ecorenomic supersspecifite), типично икореномическо суперссъдържание* (typical ecorenomic superscontent) и типична икореномическа суперсформа* (typical ecorenomic supersform) и обратните им типична икореномическа специсуперстанта* (typical ecorenomic specisuperstant), типична
икореномическа косуперстанта* (typical ecorenomic cosuperstant) и типична
икореномическа фосуперстанта* (typical ecorenomic fosuperstant).
В табл. 7, 8 и 9 са посочени някои конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икореномическа ценностност и икореномическа феност, икореномически контив и икореномически
актив, икореномически субстат и икореномически запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ контив-актив и ценностностфеност) [1]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)
ИР фодиспотит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Форма на диспотита
ИР актив
Активов ТИРСП
(външно състояние
на ТИРП)

Форма на диспотитния ТИРП
Диспотитна форма

ИР диспоактив
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Диспозит на актива
Диспозит на активовия ТИРСП
Активов диспозит

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

ИР фоценностност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИРП)
Форма на ценностността
Форма на ценностностния ТИРСП
Ценностностна форма

ИР фофеност
(външно състояние
на външната определеност на ТИРП)
Форма на феността

ИР есактив
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Същност на актива
Същност на активовия ТИРСП
Активова същност

ИР феноактив
(външна определеност на външното
състояние на ТИРП)
Явление на актива
Явление на активовия ТИРСП
Активово явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ контив-актив и ценностностфеност) [2]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП

ИР контив
Контивен ТИРСП
(вътрешно състояние на ТИРП)

(цялостна определеност на ТИРП)

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР кодиспотит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Съдържание на
диспотита
Съдържание на диспотитния ТИРП
Диспотитно съдържание

ИР коценностност
ИР кофеност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИРП)
леност на ТИРП)
Съдържание на ценСъдържание на феностността
ността
Съдържание на ценСъдържание на феностностния ТИРСП
ностния ТИРСП
Ценностностно съФеностно съдържадържание
ние

ИР диспоконтив
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Диспозит на контива
Диспозит на контивния ТИРСП
Контивен диспозит

ИР есконтив
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Същност на контива
Същност на контивния ТИРСП
Контивна същност
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ИР феност
Феностен ТИРСП
(външна определеност на ТИРП)

ИР феноконтив
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИРП)
Явление на контива
Явление на контивния ТИРСП
Контивно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ контив-актив и ценностностфеност) [3]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

ИР специценностност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на ТИРП)
Специфит на ценностността
Специфит на ценностностния ТИРСП
Ценностностен специфит

ИР специфеност
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИРП)
Специфит на феността
Специфит на феностния ТИРСП
Феностен специфит

ИР диспоспецитит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)
Диспозит на специтита
Диспозит на спецититния ТИРП
Спецититен диспозит

ИР есспецитит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)
Същност на специтита
Същност на спецититния ТИРП
Спецититна същност

ИР феноспецитит
(външна определеност на цялостното
състояние на ТИРП)
Явление на специтита
Явление на спецититния ТИРП
Спецититно явление

ИР диспотит
Диспотитен ТИРП

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

(цялостна определеност на ТИРП)
ИР специдиспотит

ИР специтит
Спецититен ТИРП
(цялостно състояние на ТИРП)

(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИРП)
Специфит на диспотита
Специфит на диспотитния ТИРП
Диспотитен специфит

(цялостна определеност на ТИРП)

(външна определеност на ТИРП)

(външна определеност на ТИРП)

Пояснения за табл. 7. ДТДИРИ означава дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението икореномически, което за краткост е означено с ИР или е пропуснато. Всеки
ДТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет (ТИРП).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато ТИРП е икореномически обект, съответният ДТДИРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОДТДИРИ), а
когато е икореномическа система, съответният ДТДИРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СДТДИРИ). Когато даден ТИРП е типичен подикореномически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икореномически ингредиент) на друг ТИРП, даденият
ТИРП е типичен икореномически субпредмет (ТИРСП), а съответстващите
му ДТДИРИ са дерелевантни типични диалектически икореномически субингредиенти (ДТДИРСИ). Когато ТИРСП е икореномически обект (икореномически субобект, икореномически подобект), съответният ДТДИРСИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент (ОДТДИРСИ), а когато е икореномическа система (икореномическа
субситема, икореномическа подосистема), съответният ДТДИРСИ е системен
дерелевантен типичен диалектически икореномически субингредиент
(СДДИРСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОДТДИРСИ, а другият за СДТДИРСИ. Тези пояснения се отнасят и за
табл. 8 и 9 на другите дерелевантни разновидности на конкретния типичен
диалектически икореномически субингредиент.
В табл. 7 са посочени конкретни есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент
с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически специдиспотит* (ecorenomic specidispotite), икореномическа специценностност* (ecorenomic speciworthness) и икореномическа специфеност* (ecorenomic specipheness) и обратните им икореномически
диспоспецитит* (ecorenomic dispospecitite), икореномически есспецитит*
(ecorenomic esspecitite) и икореномически феноспецитит* (ecorenomic phenospecitite);
(2) икореномически кодиспотит* (ecorenomic codispotite), икореномическа коценностност* (ecorenomic coworthness) и икореномическа кофеност* (ecorenomic copheness) и обратните им икореномически диспоконтив*
(ecorenomic dispoconassets), икореномически есконтив* (ecorenomic esconassets) и икореномически феноконтив* (ecorenomic phenoconassets);
(3) икореномически фодиспотит* (ecorenomic fodispotite), икореномическа фоценностност* (ecorenomic foworthness) и икореномическа фофеност* (ecorenomic fopheness) и обратните им икореномически диспоактив*
(ecorenomic dispoasset), икореномически есактив* (ecorenomic esasset) и икореномически феноактив* (ecorenomic phenoasset).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и ценностност-феност) [1]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

ИР суперсфеност

(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Суперстанта на
диспотита
Суперстанта на диспотитния ТИРП
Диспотитна суперстанта

ИР суперсценностност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)
Суперстанта на ценностността
Суперстанта на ценностностния ТИРСП
Ценностностна
суперстанта

(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Суперстанта на феността
Суперстанта на феностния ТИРСП
Феностна суперстанта

ИР диспозапас
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на запаса
Диспозит на запасовия ТИРСП
Запасов диспозит

ИР есзапас
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)
Същност на запаса
Същност на запасовия ТИРСП
Запасова същност

ИР фенозапас
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИРП)
Явление на запаса
Явление на запасовия ТИРСП
Запасово явление

(цялостна определеност на ТИРП)
ИР суперсдиспотит

ИР запас
Запасов ТИРСП
(външно същество
или основание на
ТИРП)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и ценностност-феност) [2]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)
ИР субсдиспотит

ИР субстат
Субстатен ТИРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИРП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Субстанция на диспотита
Субстанция на диспотитния ТИРП
Диспотитна субстанция
ИР диспосубстат
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на субстата
Диспозит на субстатния ТИРСП
Субстатен диспозит

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

ИР субсценностност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)

ИР субсфеност

(външна определеност на ТИРП)

Субстанция на ценностността
Субстанция на ценностностния ТИРСП
Ценностностна субстанция

(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Субстанция на феността
Субстанция на феностния ТИРСП
Феностна субстанция

ИР ессубстат
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Същност на субстата

ИР феносубстат
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИРП)
Явление на субстата

Същност на субстатния ТИРСП
Субстатна същност

Явление на субстатния ТИРСП
Субстатно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и ценностност-феност) [3]
ИР диспотит
Диспотитен ТИРП
(цялостна определеност на ТИРП)

ИР ценностност
Ценностностен
ТИРСП
(вътрешна определеност на ТИРП)

ИР феност
Феностен ТИРСП

ИР сустиценностност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИРП)
Сустит на ценностността
Сустит на ценностностния ТИРСП
Ценностностен сустит

ИР сустифеност

ИР сустидиспотит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИРП)
Сустит на диспотита
ИР сустатит
Сустатитен ТИРП
(цялостно същество
или основание на
ТИРП)

Сустит на диспотитния ТИРП
Диспотитен сустит
ИР диспосустатит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Диспозит на сустатита
Диспозит на сустатитния ТИРП
Сустатитен диспозит

ИР ессустатит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Същност на сустатита
Същност на сустатитния ТИРП
Сустатитна същност

(външна определеност на ТИРП)

(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИРП)
Сустит на феността
Сустит на феноностния ТИРСП
Феностен сустит
ИР феносустатит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИРП)
Явление на сустатита
Явление на сустатитния ТИРП
Сустатитно явление

В табл. 8 са посочени конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически сустидиспотит* (ecorenomic sustidispotite), икореномическа сустиценностност* (ecorenomic sustiworthness) и икореномическа
сустифеност* (ecorenomic sustipheness) и обратните им икореномически диспосустатит* (ecorenomic disposustatite), икореномически ессустатит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic essustatite) и икореномически феносустатит* (ecorenomic phenosustatite);
(2) икореномически субсдиспотит* (ecorenomic subsdispotite), икореномическа субсценностност* (ecorenomic subsworthness) и икореномическа
субсфеност* (ecorenomic subspheness) и обратните им икореномически диспосубстат* (ecorenomic disposubstatum), икореномически ессубстат*
(ecorenomic essubstatum) и икореномически феносубстат* (ecorenomic phenosubstatum);
(3) икореномически суперсдиспотит* (ecorenomic supersdispotite), икореномическа суперсценностност* (ecorenomic supersworthness) и икореномическа суперсфеност* (ecorenomic superspheness) и обратните им икореномически диспозапас* (ecorenomic dispostock), икореномически есзапас*
(ecorenomic esstock) и икореномически фенозапас* (ecorenomic phenostock).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и контив-актив) [1]
ИР специтит
Спецититен ТИРП
(цялостно състояние
на ТИРП)

ИР запас
Запасов ТИРСП
(външно същество
или основание на
ТИРП)

ИР контив
Контивен ТИРСП

ИР актив
Актнвов ТИРСП

(вътрешно състояние
на ТИРП)

(външно състояние
на ТИРП)

ИР суперсконтив

ИР суперсактив

(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИРП)
Суперстанта на контива
Суперстанта на контивния ТИРСП
Контивна суперстанта

(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)
Суперстанта на актива
Суперстанта на активовия ТИРСП
Активова суперстанта

ИР специзапас
ИР козапас
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИРП)
ТИРП)
Специфит на запаса Съдържание на запаса
Специфит на запасо- Съдържание на запавия ТИРСП
совия ТИРСП
Запасов специфит
Запасово съдържание

ИР фозапас
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИРП)
Форма на запаса

ИР суперсспецитит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)
Суперстанта на специтита
Суперстанта на спецититния ТИРП
Спецититна суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и контив-актив) [2]
ИР специтит
Спецититен ТИРП
(цялостно състояние
на ТИРП)

ИР Субстат
Субстатен ТИРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИРП)

ИР контив
Контивен ТИРСП

ИР актив
Актнвов ТИРСП

(вътрешно състояние
на ТИРП)

(външно състояние
на ТИРП)

ИР субсспецитит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)
Субстанция на специтита
Субстанция на спецититния ТИРП
Спецититна субстанция

ИР субсконтив
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИРП)
Субстанция на контива
Субстанция на контивния ТИРСП
Контивна субстанция

ИР субсактив
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)
Субстанция на актива
Субстанция на активовия ТИРСП
Активова субстанция

ИР специсубстат
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИРП)
Специфит на субстата
Специфит на субстатния ТИРСП
Субстатен специфит

ИР косубстат
ИР фосубстат
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИРП)
ние на ТИРП)
Съдържание на субсФорма на субстата
тата
Съдържание на субс- Форма на субстатния
ТИРСП
татния ТИРСП
Субстатна форма
Субстатно съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент (с първични ДИРИ субстат-запас и контив-актив) [3]
ИР специтит
Спецититен ТИРП
(цялостно състояние
на ТИРП)

ИР сустатит
Сустатитен ТИРП
(цялостно същество
или основание на
ТИРП)

ИР контив
Контивен ТИРСП

ИР актив
Актнвов ТИРСП

(вътрешно състояние
на ТИРП)

(външно състояние
на ТИРП)

ИР сустиконтив
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИРП)
Сустит на контива
Сустит на контивния
ТИРСП
Контивен сустит

ИР сустиактив
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИРП)
Сустит на актива
Сустит на активовия
ТИРСП
Активов сустит

ИР специсустатит
ИР косустатит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИРП)
ние на ТИРП)
Специфит на сустаСъдържание на сустита
татита
Специфит на сустаСъдържание на суститния ТИРП
татитния ТИРП
Сустатитен специСустатитно съдърфит
жание

ИР фосустатит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИРП)
Форма на сустатита

ИР сустиспецитит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИРП)
Сустит на специтита
Сустит на спецититния ТИРП
Спецититен сустит

Форма на сустатитния ТИРП
Сустатитна форма

В табл. 9 са посочени конкретни сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икореномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномически сустиспецитит* (ecorenomic sustispecitite), икореномически сустиконтив* (ecorenomic susticonassets) и икореномически сустиактив* (ecorenomic sustiasset) и обратните им икореномически специсустатит* (ecorenomic specisustatite), икореномически косустатит* (ecorenomic
cosustatite) и икореномически фосустатит* (ecorenomic fosustatite);
(2) икореномически субспецитит* (ecorenomic subsspecitite), икореномически субсконтив* (ecorenomic subsconassets) и икореномически субсак43

1355

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тив* (ecorenomic subsasset) и обратните им икореномически специсубстат*
(ecorenomic specisubstatum), икореномически косубстат* (ecorenomic cosubstatum) и икореномически фосубстат* (ecorenomic fosubstatum);
(3) икореномически суперсспецитит* (ecorenomic supersspecitite), икореномически суперсконтив* (ecorenomic supersconassets) и икореномически
суперсактив* (ecorenomic supersasset) и обратните им икореномически специзапас* (ecorenomic specistock), икореномически козапас* (ecorenomic
costock) и икореномически фозапас* (ecorenomic fostock).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) –
във:
външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(*) – типичен диалектически икотехномически ингредиент (ТДИТИ), който е
единият от двойка дерелевантни типични диалектически икотехномически
ингредиенти на икотехномическия предмет, наречени градивни типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически
икотехномически ингредиент), в частност градивни дерелевантни типични
диалектически икотехномически ингредиенти. Дерелевантният типичен
диалектически икотехномически ингредиент (ДТДИТИ) е ТДИТИ, който не е
подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката)
ДТДИТИ без посредничеството на трети ТДИТИ, но е подходащ за косвено
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(опосредствано) съчетаване с него чрез посредничеството на трети ТДИТИ.
Двойката от дерелевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на икотехномическия предмет и са характеристики
на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна
страна на икотехномическия предмет се определя като дерелевантен икотехномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен
икотехномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени
и вече като неделими страни) – като дерелевантен икотехномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в
икотехномическия предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икотехномическия предмет. Чрез дерелевантната външна
страна икотехномическият предмет въздейства (оказва икотехномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е
дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез дерелевантната външна страна. Дерелевантната външна страна е начинът на експлициране (на
разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната
външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са
икотехномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има дерелевантна диалектическа природа, т.е. то представлява дерелевантно диалектическо икотехномическо противоречие. Обичайно
дерелевантната външна страна е по-консервативният ДТДИТИ, докато дерелевантната вътрешна страна е по-динамичният ДТДИТИ на икотехномическия
предмет. Затова след определена степен на своето развитие дерелевантната
вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ
развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна
страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на дерелевантната външна страна
(както и на икотехномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна. С това икотехномическият предмет преминава към друг икотехномически хомеостазис.
Когато икотехномическият предмет е икотехномически обект, тогава
ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) с
разновидности обектен вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object internal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и обектен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient). Когато икотехномическият предмет е икотехномическа система, тогава ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен външен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient).
Значима разновидност на ДТДИТИ е дерелевантният типичен диалектически икотехномически ексоингредиент (ДТДИТЕИ) (вж. и ексоикотехномика) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system derelevant typical dialectical
ecotechnomic exoingredient)] [когато той е ДТДИТИ на икотехномически ексопредмет, т.е. е ДТДИТИ с явно изразена (с операционализирана) икотехномическа структура]. Икотехномическият ексопредмет е операционален начин
за означаване (на изразяване) на икотехномическия предмет; той е някаква
степен на операционализиране на понятието за икотехномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното
понятие за него) го поставя по-близо до икотехномическата практика и го
прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икотехномическото изследване и икотехномическото управление; представлява икотехномически
предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икотехномическа структура (в т.ч. и като последователност от икотехномически признаци, икотехномически характеристики и икотехномически въздействия, разглеждани като операции).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато определен ДТДИТИ на даден икотехномически предмет от своя
страна се разглежда също като икотехномически предмет [т.е. като икотехномически субпредмет* (ecotechnomic subthing)] със свои ДТДИТИ, последните се наричат дерелевантни типични диалектически икотехномически субингредиенти* (derelevant typical dialectical ecotechnomic subingredients)
(ДТДИТСИ) (те са ДТДИТИ на икотехномическия субпредмет). Разновидности на ДТДИТСИ са обектният дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент* (object derelevant typical dialectical ecotechnomic subingredient) и системният дерелевантен типичен диалектически
икотехномически субингредиент* (system derelevant typical dialectical
ecotechnomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж.
табл. 1.1). Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент са посочени в табл. 1.2, а някои конкретни примери за тези разновидности са посочени в табл. 1.3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИТИ
Основен ДТДИТИ

Съвместим ДТДИТИ

Градивен ДТДИТИ

Изходен
ДТДИТИ

Дукоплетен
ДТДИТИ

Изходен
вътрешен
ДТДИТИ

Изходен
външен
ДТДИТИ

Изходен
цялостен
ДТДИТИ

Изходен
дукоален
ДТДИТИ

Изходен
дукоплетен
ДТДИТИ

Единен
ДТДИТИ

Дукоален
ДТДИТИ

Единен
вътрешен
ДТДИТИ

Единен
външен
ДТДИТИ

Единен
цялостен
ДТДИТИ

Единен
дукоален
ДТДИТИ

Единен
дукоплетен
ДТДИТИ

Мултисеален
ДТДИТИ

ВътреВъншен
шен
ДТДИТИ
ДТДИТИ

Цялостен
ДТДИТИ

Мултисеален
вътрешен
ДТДИТИ

Мултисеален
външен
ДТДИТИ

Мултисеален цялостен
ДТДИТИ

Мултисеален дукоален
ДТДИТИ

Мултисеален дукоплетен
ДТДИТИ

Мултисеплетен
ДТДИТИ

Отделен ДТДИТИ
Съставен ДТДИТИ

Самостоен ДТДИТИ

Дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент (ДТДИТИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДТДИТИ

Мултисеплетен
външен
ДТДИТИ

Мултисеплетен
цялостен
ДТДИТИ

Мултисеплетен
дукоален
ДТДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИТИ

Пояснения за табл. 1.1. ДТДИТИ означава дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент(и). Всеки ДТДИТИ се отнася за определен
типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически
обект, съответният ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент (ОДТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент (СДТДИТИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОДТДИТИ, а другият за СДТДИТИ. От своя
страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран ДТДИТИ, и друг за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на частичния комбиниран ДТДИТИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИТИ

Градивни ДТДИТИ
Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

1

изх

ТИТ същност (вътрешна определеност на
ТИТП; източник на
явлението)

ТИТ явление (външна
определеност на
ТИТП; начин
на изразяване на същността)

ТИТ диспозит (цялостна определеност на
ТИТП, която
има йерархичен характер)

ТИТ диспозант

ТИТ диспозат (ТИТ
диспозификат)

2

изх

ТИТ съдържание
(вътрешно
състояние
на ТИТП;
източник на
формата)

ТИТ форма
(външно състояние на
ТИТП; начин
на съществуване на съдържанието)

ТИТ специфит (цялостно състояние на ТИТП,
което има
устойчив характер)

ТИТ специфант

ТИТ специфат
(ТИТ спецификат)

3

изх

ТИТ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИТП; източник на
суперстантата)

ТИТ суперстанта (външно същество или
основание на
ТИТП; начин
на реализиране на субстанцията)

ТИТ сустит
(цялостно
същество
или основание на ТИТП,
което има
динамичен
характер)

ТИТ сустант

ТИТ сустат (ТИТ
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИТИ

1

мал

2

мпл

едн

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИРИ
Дукоални
ДТДИТИ

ТИТ диспецифант

ТИТ диспецификант

ТИТ есфеноформант

ТИТ есфеноформат

ТИТ диспе-цифат

ТИТ диспецификат

ТИТ есфеноформатант

ТИТ есфеноформатат

ТИТ диспе-цифит

ТИТ диспецифитит

ТИТ есфеноформатинт

ТИТ есфеноформатит

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ТИТ същина (есконтент) (вътрешно битие на
ТИТП; източник на
проявлението)

ТИТ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИТП; начин
на изявяване
на битието)

ТИТ есфеноформит (цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ТИТ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИТП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИТ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИТ есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична
устойчивост)

ТИТ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИТП; единен източник
на проявлението)

ТИТ феноформатит
(единно
външно битие на
ТИТП; единен начин на
изявяване на
битието)

ТИТ есфеноформататит
(единно цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИТИ

2

мал

3

мпл

едн

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ТИТ субстрат (вътрешна основа на ТИТП;
източник на
суперстрата)

ТИТ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИТП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИТ сустрит
(цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустант

ТИТ специсустификант

ТИТ сустрант

ТИТ сустрат

ТИТ субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИТП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ТИТ суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИТ сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустат

ТИТ специсустификат

ТИТ
сустратант

ТИТ
сустратат

ТИТ субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИТП; единен източник
на суперстратита)

ТИТ суперстратит
(единна
външна основа на
ТИТП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ТИТ сустрататит (единна цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустит

ТИТ специсустифитит

ТИТ
сустратинт

ТИТ
сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИТИ

Градивни ДТДИТИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
ДТДИТИ

Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

ТИТ смисъл ТИТ супсенс
(вътрешно (феносуперстанта) (вънпредназначение на
шно предТИТП; изназначение
точник супна ТИТП;
сенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенсит (цялостно предназначение на
ТИТП, което
има йерархична динамичност)

ТИТ дисустант

ТИТ дисустификант

ТИТ сусенсант

ТИТ сусенсат

ТИТ сенсТИТ супсентат (съвкупстат (съвностно вът- купностно
решно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИТП; съвТИТП; съвкупностен
купностен
източник
начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИТ дисустат

ТИТ дисустификат

ТИТ сусенстант

ТИТ сусенстат

ТИТ сенсит ТИТ супсен(единно
сит (единно
вътрешно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИТП; едиТИТП; единен източник нен начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИТ дисустит

ТИТ дисустифитит

ТИТ сусенстинт

ТИТ сусенстит

Вътрешни
ДТДИТИ

1

Съвместими ДТДИРИ

Външни
ДТДИТИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИРИ
Самостойни
ДТДИТИ

Градивни ДТДИТИ
Вътрешни
ДТДИТИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими ДТДИРИ
Цялостни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

ТИТ естество (природа)
(вътрешна
реалност на
ТИТП; източник на
дадеността)

ТИТ дадеТИТ реалитит
ност (външна
(цялостна
реалност на
реалност на
ТИТП; начин
ТИТП; която
на валидизи- има йерархичране или утна динамична
върждаване
устойчивост)
на естеството)

ТИТ тристрант

ТИТ тристратификант

ТИТ реалитант

ТИТ реалитат

ТИТ натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИТ фактитат (съвкупностна външна реалност на
ТИТП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИТ реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИТ тристрат

ТИТ тристратификат

ТИТ реали-титант

ТИТ реали-титат

ТИТ натуритит
(единна
вътрешна
реалност на
ТИТП; единен източник
на дадеността)

ТИТ фактитит (единна
външна реалност на
ТИТП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИТ реалититатит (единна
цялостна реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИТ тристрит

ТИТ тристратифитит

ТИТ реали-титинт

ТИТ реали-титит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ДТДИТИ означава дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИТИ, мал – мултисеален ДТДИТИ, мпл – мултисеплетен ДТДИТИ, едн – единен ДТДИТИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИТИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението типичен икотехномически, което за
краткост е означено с ТИТ или е пропуснато. Всеки ДТДИТИ се отнася за определен типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически обект, съответният ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ОДТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (СДТДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИТИ, а другият за СДТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИТИ
Самостойни
ДТДИТИ

Градивни ДТДИТИ
Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

Съвместими ДТДИТИ
Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

1

изх

ИТ усърдие
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИТП; източник на
феността)

ИТ феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИТП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИТ диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИТП, която
има йерархичен характер)

ИТ диспотант типичен диспозант)

ИТ диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИТ контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИТП;
източник на
актива)

ИТ актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИТП; начин
на
съществуване на контива)

ИТ специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИТП, което
има устойчив
характер)

ИТ специтант (типичен специфант)

ИТ специтат (типичен специфат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3

изх

ИТ субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИТП; източник на
запаса)

ИТ запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИТП; начин
на реализиране на субстата)
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ИТ сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИТП, което
има динамичен характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИТИ
Самостойни
ДТДИТИ

1

мал

2

мпл

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИТИ
Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ИТ типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИТП; източник на
типопроявлението)

ИТ типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИТП; начин
на изявяване
на типосъщината)

ИТ типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИТ типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИТ типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИТ типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИТ типоесконтентат
(типичен
есконтентат)
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИТП; съвкупностен
източник на
типопроявлението)

ИТ типофеноформат
(типичен
феноформатат) (съвкупностно
външно битие на
ТИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
типобитието)

ИТ типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична
устойчивост)

ИТ типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИТ типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИТ типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИТ типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типоес- ИТ типофеконтентит
ноформатит
(типичен
(типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИТП; едиТИТП; единен източник нен начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

59

ИТ типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична
устойчивост)

ИТ типодиспецифит (типичен диспцифит)

ИТ типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

ИТ типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

ИТ типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИТИ
Самостойни
ДТДИТИ

2

мал

3

мпл

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИТИ
Цялостни
ДТДИТИ

Дукоални
ДТДИТИ

Дукоплетни
ДТДИТИ

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ИТ типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИТП; източник на
типосуперстрата)

ИТ типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИТП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

ИТ типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ типоспецисустант (типичен специсустант)

ИТ типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

ИТ типосустрант
(типичен
сустрант)

ИТ типосустрат
(типичен
сустрат)

ИТ типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на ТИТП;
съвкупностен източник на типосуперстратата)

ИТ типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИТ типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ типоспецисустат
(типичен
специсустат)

ИТ типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

60

ИТ типосустратант
(типичен
сустратант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИТП; единен източник
на типосуперстратита)

ИТ типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИТП; единен начин на
осъществяване на типосубстратита)

61

ИТ типосустрататит
(типичен сустрататит)
(единна цялостна основа на ТИТП,
която има
динамична
устойчивост)

ИТ типоспецисустит (типичен специсустит)

ИТ типосустратинт
(типичен
сустратинт)
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ИТ типоспецисустифитит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИТИ
Самостойни
ДТДИТИ

1

мал

3

мпл

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИТИ
Дукоални
ДТДИТИ

ИТ типодисустант
(типичен
дисустант)

ИТ типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИТ типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИТ типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИТ типодисустат
(типичен
дисустат)

ИТ типодисустификат (типичен дисустификат)

ИТ типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИТ типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ИТ типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИТП;
източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИТП; начин
на постигане
на
типосмисъла)

ИТ типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИТП; съвкупностен
източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИТП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИТ типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

62

Дукоплетни
ДТДИТИ

Цялостни
ДТДИТИ
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ИТ типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИТП; единен източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИТП; единен начин на
постигане на
типосмисъла)

63

ИТ типосуИТ типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИТ типона ТИТП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)
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ИТ типодисустифитит (типичен дисустифитит)
ИТ типосусенстит
(типичен
сусенстит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИТИ
Основни ДТДИТИ
Самостойни
ДТДИТИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни ДТДИТИ

Съвместими ДТДИТИ
Дукоални
ДТДИТИ

ИТ типотристрант
(типичен
тристрант)

ИТ типотристратификант
(типичен
тристратификант)

ИТ типореалитант
(типичен
реалитант)

ИТ типореалитат
(типичен
реа-литат)

ИТ типотристрат
(типичен
тристрат)

ИТ типотристратификат (типичен
тристратиф
икат)

Вътрешни
ДТДИТИ

Външни
ДТДИТИ

ИТ типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИТП; източник на
дадеността)

ИТ типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИТП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИТ типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

ИТ типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична устойчивост)
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Дукоплетни
ДТДИТИ

Цялостни
ДТДИТИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИТП; единен източник
на типодадеността)

ИТ типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИТП; единен начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалититатит
(типичен реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ типотристрит
(типичен
тристрит)
ИТ типореалититинт (типичен реалититинт)

ИТ типотристратифитит (типичен
тристратифитит)
ИТ типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 1.3. ДТДИТИ означава дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИТИ, мал – мултисеален ДТДИТИ, мпл – мултисеплетен ДТДИТИ, едн – единен ДТДИТИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИТИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икотехномически, което за краткост е
означено с ИТ или е пропуснато. Всеки ДТДИТИ се отнася за определен типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически
обект, съответният ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент (ОДТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент (СДТДИТИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОДТДИТИ, а другият за СДТДИТИ.
1. Разновидности на клетъчния дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент
Множеството от дерелевантни типични диалектически икотехномически
ингредиенти е съставено от дерелевантни типични диалектически икотехномически клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен ДТДИТИ (табл. 1), както и комбинации от тях
(към последните се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният ДТДИТИ). Всички те са клетъчни ДТДИТИ и са разновидности на клетъчния ДТДИТИ. Комбинирания65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та и сеченията на клетъчните и самостойните ДТДИТИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните ДТДИТИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при
самостойните ДТДИТИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Вътрешният и външният ДТДИТИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system constructive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че вътрешният ДТДИТИ е вътрешен градивен
ДТДИТИ, а външният ДТДИТИ е външен градивен ДТДИТИ. Вътрешни и
външни градивни ДТДИТИ съответно са икотехномическата същност и икотехномическото явление, икотехномическото съдържание и икотехномическата форма, икотехномическата субстанция и икотехномическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният ДТДИТИ в своята дерелевантна диалектическа цялостност образуват цялостния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (entire derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient), който е и самият икотехномически предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Градивният и цялостният ДТДИТИ са разновидности на основния
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен основен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че гра-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивният ДТДИТИ е градивен основен ДТДИТИ, а цялостният ДТДИТИ е
цялостен основен ДТДИТИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ДТДИТИ е дукоалният дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (двузначен ДТДИТИ;
ДТДИТИ с две значения) [в т.ч. обектен дукоален дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоален дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]; той е общо понятие за
вътрешен и външен ДТДИТИ, така че дукоалният ДТДИТИ е или вътрешен
ДТДИТИ, или външен ДТДИТИ. Вътрешният и външният ДТДИТИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от ДТДИТИ, която е понятието за дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (двуелементен ДТДИТИ) [в т.ч. обектен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Дукоалният и дукоплетния ДТДИТИ са разновидности на съвместимия дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (съвместим на основния ДТДИТИ) [в т.ч.
обектен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен съвместим дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че дукоалният ДТДИТИ е дукоален съвместим
ДТДИТИ, а дукоплетният ДТДИТИ е дукоплетен съвместим ДТДИТИ.
Основният и съвместимият ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен клетъчен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че основният ДТДИТИ е основен клетъчен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДТДИТИ, а съвместимият ДТДИТИ е съвместим клетъчен ДТДИТИ. Клетъчните ДТДИТИ от даден самостоен вид образуват някаква дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (derelevant typical dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)] в множеството от дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиенти; затова посоченото
множество е семейство от дерелевантни типичен диалектически икотехномически клетки. Който и да е дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Основният и дукоалният ДТДИТИ са разновидности на унитарния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (unitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е едноелементен
клетъчен ДТДИТИ) [в т.ч. обектен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unitary derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният ДТДИТИ е
основен унитарен ДТДИТИ, а дукоалният ДТДИТИ е дукоален унитарен
ДТДИТИ. От своя страна унитарният ДТДИТИ и дукоплетният ДТДИТИ са
разновидности на клетъчния ДТДИТИ.
Цялостният и съвместимият ДТДИТИ са разновидности на масивния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от
вътрешни и външни ДТДИТИ) [в т.ч. обектен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object massive derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен масивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че цялостният
ДТДИТИ е цялостетн масивен ДТДИТИ, а съвместимият ДТДИТИ е съвместим масивен ДТДИТИ. От своя страна масивният ДТДИТИ и градивният
ДТДИТИ са разновидности на клетъчния ДТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Градивният и съвместимият ДТДИТИ са разновидности на частния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен ДТДИТИ) [в т.ч. обектен частен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че градивният ДТДИТИ е градивен частен ДТДИТИ, а съвместимият ДТДИТИ е съвместим частен ДТДИТИ. От своя страна частният ДТДИТИ и цялостният
ДТДИТИ са разновидности на клетъчния ДТДИТИ.
Основният и дукоплетният ДТДИТИ са разновидности на уникоалния
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа
еднозначни клетъчни ДТДИТИ) [в т.ч. обектен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният
ДТДИТИ е основен уникоален ДТДИТИ, а дукоплетният ДТДИТИ е дукомплетен уникоален ДТДИТИ. От своя страна уникоалният ДТДИТИ и дукоалният ДТДИТИ са разновидности на клетъчния ДТДИТИ.
2. Разновидности на самостойния дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Разновидности на самостойния ДТДИТИ са изходният, единният,
мултисеалният и мултисеплетният ДТДИТИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният, комбинираният, разединеният и унисеалният ДТДИТИ). Всички
те са самостойни ДТДИТИ и са разновидности на самостойния ДТДИТИ.
2.1. Изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Изходният дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (initial derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object initial derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и системен изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други ДТДИТИ и служи за извеждането на останалите ДТДИТИ на
същото това равнище. Разновидности на изходния ДТДИТИ са: (1) изходният
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object initial internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен
ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) изходният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial external derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial external derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) изходният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (initial entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object initial entire derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен
ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) изходният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) изходният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехноми70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент* (initial ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoplete derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е изходен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (initial derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна
изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object
initial derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна изходна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system initial
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Изходният вътрешен ДТДИТИ и изходният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial constructive derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial constructive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и градивен
ДТДИТИ), наречен още първичен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (primary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object primary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен първичен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system primary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният ДТДИТИ
и градивният ДТДИТИ формират понятието за първичен ДТДИТИ (всички
останали ДТДИТИ, освен първичните ДТДИТИ, са вторични ДТДИТИ). Затова пък изходният ДТДИТИ или градивният ДТДИТИ формират понятието
за начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (inceptive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object inceptive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен начален първичен дерелевантен типичен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически ингредиент* (system inceptive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен началните ДТДИТИ, са обобщени ДТДИТИ). Разновидности на началния ДТДИТИ са разновидностите на отделния ДТДИТИ и тези на градивния ДТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИТИ
Градивен ДТДИТИ
Дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(ДТДИТИ)

Основен ДТДИТИ

Изходен
ДТДИТИ

Дукоплетен
ДТДИТИ

Изходен масивен ДТДИТИ

Мултисеален
ДТДИТИ

Единен
ДТДИТИ

Изходен градивен
ДТДИТИ =
= първичен
ДТДИТИ

Цялостен Дукоален
ДТДИТИ ДТДИТИ

Комбиниран градивен ДТДИТИ

Комбиниран масивен ДТДИТИ
=
= обобщен ДТДИТИ

Мултисеплетен
ДТДИТИ

Отделен ДТДИТИ
Съставен ДТДИТИ

Изходен
ДТДИТИ
Комбиниран ДТДИТИ

Съвместим ДТДИТИ

Градивен ДТДИТИ
ВътреВъншен
шен
ДТДИТИ
ДТДИТИ

Самостоен ДТДИТИ

Масивен ДТДИТИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ДТДИТИ, комбинираният градивен
ДТДИТИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ДТДИТИ образуват вторичните ДТДИТИ. Изходният масивен ДТДИТИ, комбинираният градивен
ДТДИТИ и изходният градивен (първичнияг) ДТДИТИ образуват началните
ДТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен ДТДИТИ и изходният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial basic derelevant typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Изходният дукоален ДТДИТИ и изходният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Изходният основен ДТДИТИ и изходният съвместим ДТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial
cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Изходният основен ДТДИТИ и изходният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Изходният цялостен ДТДИТИ и изходният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен дерелевантен типичен диалек74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент* (initial massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Изходният градивен ДТДИТИ и изходният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за изходен частен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (initial particular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system initial particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е изходен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Изходният основен
ДТДИТИ и изходният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object initial unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен уникоален
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е изходен ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.2. Единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Единният дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (united derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object united derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност
има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран
от изходни ДТДИТИ или от други единни ДТДИТИ, но е неделим и не може
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да бъде разложен обратно от формиралите го ДТДИТИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united internal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и вътрешен
ДТДИТИ), (2) единният външен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (united external derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united external
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system united external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) единният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united
entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен цялостен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и цялостен
ДТДИТИ), (4) единният дукоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (united ducoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system united ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) единният дукоплетен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(united ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic ingredient) и
системен единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически ико76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически ингредиент* (system united ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и дукоплетен
ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (united derelevant typical dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна единна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object united derelevant typical dialectical ecotechnomic
cell) и системна единна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (system united derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още холистичен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (whole derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен холистичен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object whole
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен холистичен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system whole derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест единният ДТДИТИ и цялостният ДТДИТИ формират понятието за холистичен
ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен холистичните ДТДИТИ, са нехолистични ДТДИТИ). Затова пък единният ДТДИТИ или цялостният
ДТДИТИ формират понятието за съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (joint derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object joint derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system joint derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен
съединените ДТДИТИ, са разделени ДТДИТИ). Разновидности на съединения
ДТДИТИ са разновидностите на единния ДТДИТИ и тези на цялостния
ДТДИТИ.
Единният вътрешен ДТДИТИ и единният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united constructive derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
united constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united constructive derelevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна единният градивен ДТДИТИ и единният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ).
Единният дукоален ДТДИТИ и единният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united compatible derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и съвместим
ДТДИТИ). Единният основен ДТДИТИ и единният съвместим ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object united cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен ДТДИТИ и единният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
united unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (system united unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е единен ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Единният
цялостен ДТДИТИ и единният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за единен масивен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (united massive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system united massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Единният градивен
ДТДИТИ и единният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united particular derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united
particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
единен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Единният основен ДТДИТИ и единният
дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.3. Отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Изходният ДТДИТИ и единният ДТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate derelevant typical dialectical ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) и системен отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че изходният ДТДИТИ е изходен отделен
ДТДИТИ, а единният ДТДИТИ е единен отделен ДТДИТИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (separate internal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) отделният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) отделният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object separate entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate entire derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и цялостен
ДТДИТИ), (4) отделният дукоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (separate ducoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system separate ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е отделен ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) отделният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[в т.ч. обектен отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object separate ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е отделен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (separate derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна
отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object
separate derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system separate
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Отделният вътрешен ДТДИТИ и отделният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object separate constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и градивен
ДТДИТИ). От своя страна отделният градивен ДТДИТИ и отделният цялостен
ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate
basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен основен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system separate basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и основен
ДТДИТИ). Отделният дукоален ДТДИТИ и отделният дукоплетен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен отделен съвместим дерелевантен типичен диалек81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент* (system separate compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Отделният основен ДТДИТИ и отделният
съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object separate cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен клетъчен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Отделният основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още предпоставен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (prerequisited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object prerequisited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system prerequisited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният ДТДИТИ и основният ДТДИТИ формират
понятието за предпоставен ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен предпоставените ДТДИТИ, са изведени ДТДИТИ). Затова пък отделният ДТДИТИ или основният ДТДИТИ формират понятието за независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (independent
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен независим
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object independent derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system independent derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен независимите ДТДИТИ, са зависими ДТДИТИ). Разновидности на независимия ДТДИТИ са разновидностите
на отделния ДТДИТИ и тези на основния ДТДИТИ.

82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИТИ
Съвместим ДТДИТИ

Градивен ДТДИТИ
ВътреВъншен
шен
ДТДИТИ
ДТДИТИ

Цялостен
ДТДИТИ

Дукоален
ДТДИТИ

Дукоплетен
ДТДИТИ

Отделен основен ДТДИТИ =
= предпоставен ДТДИТИ

Отделен съвместим
ДТДИТИ

Съставен основен ДТДИТИ

Съставен
съвместим ДТДИТИ =
= зависим ДТДИТИ

Мултисеален
ДТДИТИ

Единен
ДТДИТИ

Изходен
ДТДИТИ

Основен ДТДИТИ

Мултисеплетен
ДТДИТИ

Отделен ДТДИТИ
Съставен ДТДИТИ

Самостоен ДТДИТИ

Дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент (ДТДИТИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим ДТДИТИ, съставният основен
ДТДИТИ и съставният съвместим (зависимият) ДТДИТИ образуват изведените ДТДИТИ. Отделният съвместим ДТДИТИ, съставният основен ДТДИТИ
и отделният основен (предпоставеният) ДТДИТИ образуват независимите
ДТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен ДТДИТИ и отделният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate unitary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (ob83

1395

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ject separate unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unitary derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и унитарен
ДТДИТИ). Отделният цялостен ДТДИТИ и отделният съвместим ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен масивен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system separate massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и масивен
ДТДИТИ). Отделният градивен ДТДИТИ и отделният съвместим ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен частен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system separate particular derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Отделният основен ДТДИТИ и отделният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate
unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object separate unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unicoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен ДТДИТИ и
уникоален ДТДИТИ).
2.4. Мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredi84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. обектен мултисеален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е многозначен ДТДИТИ (ДТДИТИ с
много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен
ДТДИТИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни ДТДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseal internal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) мултисеалният външен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal external
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal external derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) мултисеалният цялостен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal entire derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) мултисеалният дукоален дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалек85

1397

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент* (system multiseal ducoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) мултисеалният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoplete derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseal derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна
мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseal derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
multiseal derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеалният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още всеобщ дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (general derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object general derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен всеобщ дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system general
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест мултисеалният
ДТДИТИ и дукоалният ДТДИТИ формират понятието за всеобщ ДТДИТИ
(всички останали ДТДИТИ, освен всеобщите ДТДИТИ, са невсеобщи ДТДИТИ). Затова пък мултисеалният ДТДИТИ или дукоалният ДТДИТИ формират понятието за общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (common derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object common derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен общ дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system common derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен общите ДТДИТИ,
са еднозначни ДТДИТИ). Разновидности на общия ДТДИТИ са разновидностите на мултисеалния ДТДИТИ и тези на дукоалния ДТДИТИ.
86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Мултисеалният вътрешен ДТДИТИ и мултисеалният външен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal constructive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален градивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна мултисеалният градивен ДТДИТИ и мултисеалният цялостен ДТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal basic derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Мултисеалният дукоален ДТДИТИ и мултисеалният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal
compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseal compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Мултисеалният
основен ДТДИТИ и мултисеалният съвместим ДТДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseal cellular derelevant typical dia87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
мултисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеалният основен ДТДИТИ и мултисеалният дукоален ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal unitary derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален унитарен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Мултисеалният цялостен
ДТДИТИ и мултисеалният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal massive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИТИ и масивен
ДТДИТИ). Мултисеалният градивен ДТДИТИ и мултисеалният съвместим
ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseal particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален частен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Мултисеалният основен ДТДИТИ
и мултисеалният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------multiseal unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.5. Мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеплетният дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е понятие за съвкупност
на част от всички или за съвкупността от всички отделни ДТДИТИ. Негови
разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete internal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) мултисеплетният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseplete external derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) мултисеплетният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseplete entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete entire
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system multiseplete entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и цялостен
ДТДИТИ), (4) мултисеплетният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и
дукоален ДТДИТИ), (5) мултисеплетният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент е наречен още групов дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (group derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен групов дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object group derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system group derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният
ДТДИТИ и дукоплетният ДТДИТИ формират понятието за групов ДТДИТИ
(всички останали ДТДИТИ, освен груповите ДТДИТИ, са негрупови ДТДИ90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТИ). Затова пък мултисеплетният ДТДИТИ или дукоплетният ДТДИТИ
формират понятието за съвкупностен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (totalitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object totalitary derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съвкупностен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system totalitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен съвкупностните ДТДИТИ, са единични ДТДИТИ). Разновидности
на съвкупностния ДТДИТИ са разновидностите на мултисеплетния ДТДИТИ и
тези на дукоплетния ДТДИТИ.
Мултисеплетният вътрешен ДТДИТИ и мултисеплетният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ).
От своя страна мултисеплетният градивен ДТДИТИ и мултисеплетният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete basic derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Мултисеплетният
дукоален ДТДИТИ и мултисеплетният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete compatible derelevant typical dialectical
91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Мултисеплетният основен ДТДИТИ и мултисеплетният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete cellular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеплетният основен ДТДИТИ и мултисеплетният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseplete unitary derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Мултисеплетният цялостен ДТДИТИ и мултисеплетният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete massive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен масивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Мултисеплетният градивен
ДТДИТИ и мултисеплетният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото понятие за мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete particular derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseplete particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Мултисеплетният основен ДТДИТИ и мултисеплетният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete
unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.6. Съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Мултисеалният ДТДИТИ и мултисеплетният ДТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че мултисеалният
ДТДИТИ е мултисеален съставен ДТДИТИ, а мултисеплетният ДТДИТИ е
мултисеплетен съставен ДТДИТИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен вътрешен де93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е съставен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) съставният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(compound external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound external derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) съставният цялостен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound entire derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) съставният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
compound ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound ducoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и дукоален
ДТДИТИ), (5) съставният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
compound ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (compound derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна съставна дерелевантна диалекти94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа икотехномическа клетка* (object compound derelevant typical dialectical
ecotechnomic cell) и системна съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system compound derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен ДТДИТИ и съставният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (compound constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен
ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна съставният градивен ДТДИТИ
и съставният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (compound basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound basic derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Съставният дукоален
ДТДИТИ и съставният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound
compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и съвместим
ДТДИТИ). Съставният основен ДТДИТИ и съставният съвместим ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound cellular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингре95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (object compound cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound cellular derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ
и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още зависим дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (dependent derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object dependent
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест
съставният ДТДИТИ и съвместимият ДТДИТИ формират понятието за зависим ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен зависимите ДТДИТИ, са
независими ДТДИТИ). Затова пък съставният ДТДИТИ или съвместимият
ДТДИТИ формират понятието за изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (deduced derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object deduced derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system deduced derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен изведените ДТДИТИ, са предпоставени ДТДИТИ). Разновидности на изведения ДТДИТИ са разновидностите на съставния ДТДИТИ и тези на съвместимия ДТДИТИ.
Съставният основен ДТДИТИ и съставният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (compound unitary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и унитарен
ДТДИТИ). Съставният цялостен ДТДИТИ и съставният съвместим ДТДИТИ
96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен масивен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system compound massive derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Съставният градивен ДТДИТИ и съставният съвместим
ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound
particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object compound particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен
ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Съставният основен ДТДИТИ и съставният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object compound unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е съставен ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.7. Самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният ДТДИТИ и съставният ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued
97

1409

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният ДТДИТИ е отделен самостоен ДТДИТИ, а съставният ДТДИТИ е съставен самостоен ДТДИТИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued internal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) самостойният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued
external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object self-valued external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued external
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) самостойният цялостен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued entire derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) самостойният дукоален дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued ducoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и дукоален
ДТДИТИ), (5) самостойният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued ducoplete derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен де98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-valued ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoplete derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-valued derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (object self-valued derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-valued derelevant typical
dialectical ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен ДТДИТИ и самостойният външен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued constructive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued
constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна самостойният
градивен ДТДИТИ и самостойният цялостен ДТДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfvalued basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ).
Самостойният дукоален ДТДИТИ и самостойният дукоплетен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued compatible derelevant typical dialectical
99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен самостоен съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued
compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е самостоен ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Самостойният основен ДТДИТИ и самостойният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка. Който и да е дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка.
Самостойният основен ДТДИТИ и самостойният дукоален ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unitary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Самостойният цялостен ДТДИТИ и самостойният
съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-valued massive derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-valued massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостойен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Самостойният гради100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен ДТДИТИ и самостойният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен частен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (self-valued particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-valued particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ).
Самостойният основен ДТДИТИ и самостойният дукомплетен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unicoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
2.8. Самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеалният ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (тъй като е едноелементен самостоен ДТДИТИ) [в т.ч. обектен самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделния ДТДИТИ е отделен самостоятелен ДТДИТИ, а мултисеалният ДТДИТИ е мултисеален самостоятелен
ДТДИТИ. От своя страна самостоятелният ДТДИТИ и мултисеплетният
ДТДИТИ са разновидности на самостойния ДТДИТИ. Разновидности на самостоятелния ДТДИТИ са: (1) самостоятелният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самосто101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object self-dependent internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent
internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) самостоятелният външен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-dependent external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен външен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) самостоятелният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-dependent entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и цялостен
ДТДИТИ), (4) самостоятелният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и
дукоален ДТДИТИ), (5) самостоятелният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent ducoplete derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dependent ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) –
(5) образува някаква самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic
cell) [в т.ч. обектна самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-dependent derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-dependent derelevant typical dialectical
ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен ДТДИТИ и самостоятелният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и градивен
ДТДИТИ). От своя страна самостоятелният градивен ДТДИТИ и самостоятелният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent basic
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent basic derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ).
Самостоятелният дукоален ДТДИТИ и самостоятелният дукоплетен ДТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-dependent compatible derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингреди103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (system self-dependent compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ).
Самостоятелният основен ДТДИТИ и самостоятелният съвместим ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system selfdependent cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват самостоятелната дерелевантна
диалектическа икотехномическа клетка.
Самостоятелният основен ДТДИТИ и самостоятелният дукоален ДТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-dependent unitary derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Самостоятелният цялостен ДТДИТИ и самостоятелният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object self-dependent massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent
massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Самостоятелният градивен
ДТДИТИ и самостоятелният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent particular derelevant
104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent particular derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Самостоятелният основен ДТДИТИ и самостоятелният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
Самостоятелният унитарен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент е наречен още единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (single derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единичен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object single
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system single derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест
самостоятелният ДТДИТИ и унитарният ДТДИТИ формират понятието за
единичен ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен единичните ДТДИТИ,
са съвкупностни ДТДИТИ). Затова пък самостоятелният ДТДИТИ или
унитарният ДТДИТИ формират понятието за негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (non-group derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object nongroup derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен негрупов
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system non-group derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен негруповите ДТДИТИ, са групови ДТДИТИ). Разно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на негруповия ДТДИТИ са разновидностите на самостоятелния
ДТДИТИ и тези на унитарния ДТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов дерелевантен типичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен ДТДИТИ
Дукоплетен
ДТДИТИ

Унитарен ДТДИТИ
Дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(ДТДИТИ)

Основен ДТДИТИ
Градивен ДТДИТИ

Дукоплетен
ДТДИТИ

Единен
ДТДИТИ

Изходен
ДТДИТИ

Цялостен Дукоален
ДТДИТИ ДТДИТИ

Самостоятелен унитарен ДТДИТИ =
= единичен ДТДИТИ

Самостоятелен
дукоплетен
ДТДИТИ

Мултисеален
ДТДИТИ
Мулти-сеплетен
ДТДИТИ

Отделен ДТДИТИ
Съставен ДТДИТИ

Мултисеплетен ДТДИТИ

Самостоятелен ДТДИТИ

ВътреВъншен
шен
ДТДИТИ
ДТДИТИ

Самостоен ДТДИТИ

Съвместим ДТДИТИ

Мултисеплетен унитарен ДТДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИТИ
=
групов
ДТДИТИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ДТДИТИ, мултисеплетният унитарен ДТДИТИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ДТДИТИ
образуват съвкупностните ДТДИТИ. Самостоятелният дукоплетен ДТДИТИ,
107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетният унитарен ДТДИТИ и самостоятелният унитарен (единичният) ДТДИТИ образуват негруповите ДТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Единният и съставният ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(тъй като е масив от изходни и външни ДТДИТИ) [в т.ч. обектен комбиниран
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)], така че единният ДТДИТИ е единен комбиниран ДТДИТИ, а съставният ДТДИТИ е съставен комбиниран ДТДИТИ. От своя страна комбинираният ДТДИТИ и изходния ДТДИТИ са разновидности на самостойния
ДТДИТИ. Разновидности на комбинирания ДТДИТИ са: (1) комбинираният
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) комбинираният
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) комбинираният
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined entire derelevant typical dia108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) комбинираният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) комбинираният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined ducoplete derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1)
– (5) образува някаква комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (combined derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в
т.ч. обектна комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (object combined derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system combined derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Комбинираният вътрешен ДТДИТИ и комбинираният външен ДТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined constructive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна комбинираният
градивен ДТДИТИ и комбинираният цялостен ДТДИТИ са разновидности на
109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-общото понятие за комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и основен ДТДИТИ).
Комбинираният дукоален ДТДИТИ и комбинираният дукоплетен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран съвместим дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined
compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е комбиниран ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Комбинираният основен
ДТДИТИ и комбинираният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и клетъчен
ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Комбинираният основен ДТДИТИ и комбинираният дукоален ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unitary derele110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДТДИТИ и унитарен ДТДИТИ). Комбинираният цялостен ДТДИТИ и комбинираният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object combined massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Комбинираният градивен ДТДИТИ и комбинираният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined particular derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Комбинираният основен ДТДИТИ и комбинираният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
Комбинираният масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още обобщен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (generalized derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object generalized
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (sys111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tem generalized derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2).
Тоест комбинираният ДТДИТИ и масивният ДТДИТИ формират понятието
за обобщен ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен обобщените ДТДИТИ,
са начални ДТДИТИ). Затова пък комбинираният ДТДИТИ или масивният
ДТДИТИ формират понятието за вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (secondary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен вторичен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object secondary derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен вторичен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system secondary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен вторичният ДТДИТИ, са първични ДТДИТИ). Разновидности на
вторичния ДТДИТИ са разновидностите на комбинирания ДТДИТИ и тези на
масивния ДТДИТИ.
Когато комбинираният ДТДИТИ обхваща всички известни изходни
ДТДИТИ, тогава той е пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full object combined
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и пълен системен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full system combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(вж. икотехномически конституит и фиг. 1 към икотехномически конститит), а когато комбинираният ДТДИТИ обхваща част от всички известни
изходни ДТДИТИ, тогава той е частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial object combined derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и частичен системен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial system combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически контуит
и фиг. 1 към икотехномически контит). Тези определения се отнасят и за
всички разновидности на комбинирания ДТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.10. Разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният и съставният ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(тъй като не съдържа единен ДТДИТИ) [в т.ч. обектен разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че
изходният ДТДИТИ е изходен разединен ДТДИТИ, а съсъставния ДТДИТИ е
съставен разединен ДТДИТИ. От своя страна разединеният ДТДИТИ и единният ДТДИТИ са разновидности на самостойния ДТДИТИ. Разновидности на
разединения ДТДИТИ са: (1) разединеният вътрешен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (disunited internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system disunited internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) разединеният външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited external derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited external derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и външен
ДТДИТИ), (3) разединеният цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited entire derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited
entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и цялостен ДТДИТИ), (4) раз113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единеният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ), (5) разединеният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoplete derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е разединен ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна
разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
disunited derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен ДТДИТИ и разединеният външен ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен градивен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object disunited constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и градивен ДТДИТИ). От своя страна разединеният градивен
ДТДИТИ и разединеният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited basic derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited basic
114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited basic derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Разединеният дукоален ДТДИТИ и разединеният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Разединеният основен ДТДИТИ и разединеният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (disunited cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват разединената дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка.
Разединеният основен ДТДИТИ и разединеният дукоален ДТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited unitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и
унитарен ДТДИТИ). Разединеният цялостен ДТДИТИ и разединеният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (dis115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------united massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited massive derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Разединеният градивен ДТДИТИ и разединеният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited particular derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Разединеният основен
ДТДИТИ и разединеният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unicoal derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен ДТДИТИ и уникоален
ДТДИТИ).
Разединеният частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disjoint derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разделен дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disjoint derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разделен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disjoint
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест разединеният
ДТДИТИ и частният ДТДИТИ формират понятието за разделен ДТДИТИ
(всички останали ДТДИТИ, освен разделените ДТДИТИ, са съединени
ДТДИТИ). Затова пък разединеният ДТДИТИ или частният ДТДИТИ фор116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мират понятието за нехолистичен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (unwhole derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unwhole derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен нехолистичен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system unwhole
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали ДТДИТИ, освен нехолистичните ДТДИТИ, са холистични ДТДИТИ). Разновидности на нехолистичния ДТДИТИ са разновидностите на разединения ДТДИТИ и
тези на частния ДТДИТИ.
2.11. Унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеплетният ДТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (тъй като съдържа еднозначни самостойни ДТДИТИ) [в т.ч. обектен унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният ДТДИТИ е отделен унисеален ДТДИТИ,
а мултисеплетният ДТДИТИ е мултисеплетен унисеален ДТДИТИ. От своя
страна унисеалният ДТДИТИ и мултисеалният ДТДИТИ са разновидности на
самостойностия ДТДИТИ. Разновидности на унисеалния ДТДИТИ са: (1) унисеалният вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal internal derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален вътрешен
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal internal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е унисеален ДТДИТИ и вътрешен ДТДИТИ), (2) унисеалният
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal external derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal external derelevant typical dialectical
117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal external
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и външен ДТДИТИ), (3) унисеалният цялостен дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal entire derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и
цялостен ДТДИТИ), (4) унисеалният дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и дукоален ДТДИТИ),
(5) унисеалният дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и дукоплетен ДТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална дерелевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic
cell) [в т.ч. обектна унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic cell) и
системна унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system uniseal derelevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Унисеалният вътрешен ДТДИТИ и унисеалният външен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и
градивен ДТДИТИ). От своя страна унисеалният градивен ДТДИТИ и унисеалният цялостен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен унисеален основен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object uniseal basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal basic
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и основен ДТДИТИ). Унисеалният дукоален ДТДИТИ и унисеалният дукоплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (uniseal compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system uniseal compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален ДТДИТИ и съвместим ДТДИТИ). Унисеалният
основен ДТДИТИ и унисеалният съвместим ДТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal
cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system uniseal cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и клетъчен ДТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Унисеалният основен ДТДИТИ и унисеалният дукоален ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен дерелевантен ти119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system uniseal unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и унитарен
ДТДИТИ). Унисеалният цялостен ДТДИТИ и унисеалният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal
massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal massive derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и масивен ДТДИТИ). Унисеалният градивен ДТДИТИ и унисеалният съвместим ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal particular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal particular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и частен ДТДИТИ). Унисеалният основен ДТДИТИ и унисеалният дукомплетен ДТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (uniseal unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unicoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
uniseal unicoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ДТДИТИ и уникоален ДТДИТИ).
Унисеалният уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още еднозначен дерелевантен типи120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен диалектически икотехномически ингредиент* (one-valued derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object onevalued derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system one-valued derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)].
Тоест унисеалният ДТДИТИ и уникоалният ДТДИТИ формират понятието
за еднозначен ДТДИТИ (всички останали ДТДИТИ, освен еднозначните
ДТДИТИ, са общи ДТДИТИ). Затова пък унисеалният ДТДИТИ или уникоалният ДТДИТИ формират понятието за невсеобщ дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (non-general derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-general
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system non-general derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички
останали ДТДИТИ, освен невсеобщите ДТДИТИ, са всеобщи ДТДИТИ). Разновидности на невсеобщия ДТДИТИ са разновидностите на унисеалния
ДТДИТИ и тези на уникоалния ДТДИТИ.
В табл. 5, 6 и 7 (в по две части) са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент, като
са използвани изходните диалектически понятия за икотехномическа същност
и икотехномическо явление, икотехномическо съдържание и икотехномическа форма, икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта.
Вторите части на таблиците са кратки формати на първите им части.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 1) [1]

ТИТ специфат (кофоконтиат)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Специфатдиспозитсубконтиат

Специфатессубконтиат

Специфатфеносубконтиат

Специфатдиспозантсубконтиат

Специфатдиспозатсубконтиат

Специфатдиспозитсубконтиант

Специфатессубконтиант

Специфатфеносубконтиант

Специфатдиспозантсубконтиант

Специфатдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифат
(диспозитспецифатсубекстуит)

Есспецифат
(есспецифатсубекстуит)

Феноспецифат (феноспецифатсубекстуит)

Диспозантспецифат
(диспозантспецифатсубекстуит)

Диспозатспецифат
(диспозатспецифатсубекстуит)

Специфатдиспозит
(специфатдиспозитсубинтуит)

Специфатсъщност
(специфатессубинтуит)

Специфатфеномен
(специфатфеносубинтуит)

Специфатдиспозант
(специфатдиспозантсубинтуит)

Специфатдиспозат
(специфатдиспозатсубинтуит)

Специфатдиспозитсубконтуит

Специфатессубконтуит

Специфатфеносубконтуит

Специфатдиспозантсубконтуит

Специфатдиспозатсубконтуит
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икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 1) [2]

ТИТ специфант
(кофоконтиант)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Специфантдиспозитсубконтиат

Специфантессубконтиат

Специфантфеносубконтиат

Специфантдиспозантсубконтиат

Специфантдиспозатсубконтиат

Специфантдиспозитсубконтиант

Специфантессубконтиант

Специфантфеносубконтиант

Специфантдиспозантсубконтиант

Специфантдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифант
(диспозитспецифантсубекстуит)

Есспецифант
(есспецифантсубекстуит)

Феноспецифант (феноспецифантсубекстуит)

Диспозантспецифант
(диспозантспецифантсубекстуит)

Диспозатспецифант
(диспозатспецифантсубекстуит)

Специфантдиспозит
(специфантдиспозитсубинтуит)

Специфантсъщност
(специфантессубинтуит)

Специфантфеномен
(специфантфеносубинтуит)

Специфантдиспозант
(специфантдиспозантсубинтуит)

Специфантдиспозат
(специфантдиспозатсубинтуит)

Специфантдиспозитсубконтуит

Специфантессубконтуит

Специфантфеносубконтуит

Специфантдиспозантсубконтуит

Специфантдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 1) [3]

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно
състояние
на ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Фодиспозитсубконтиат

Есфосубконт
иат

Фофеносубконтиат

Фодиспозантсубконтиат

Фодиспозатсубконтиат

Фодиспозитсубконтиант

Есфосубконт
иант

Фофеносубконтиант

Фодиспозантсубконтиант

Фодиспозатсубконтиант

Диспозитформа (диспозит-фосубекстуит)

Фосъщност
(фоессубекстуит)

Феноформа
(фенофосубекстуит)

Диспозантформа (диспозант-фосубекстуит)

Диспозатформа (диспозат-фосубекстуит)

Фодиспозит
(фодиспозитсубинтуит)

Есформа
(есфосубинтуит)

Фофеномен
(фофеносубинтуит)

Фодиспозант
(фодиспозантсубинтуит)

Фодиспозат
(фодиспозатсубинтуит)

Фодиспозитсубконтуит

Есфосубконтуит

Фофеносубконтуит

Фодиспозантсубконтуит

Фодиспозатсубконтуит
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икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 1) [4]

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние
на ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Кодиспозитсубконтиат

Коессубконтиат

Кофеносубконтиат

Кодиспозантсубконтиат

Кодиспозатсубконтиат

Кодиспозитсубконтиант

Коессубконт
иант

Кофеносубконтиант

Кодиспозантсубконтиант

Кодиспозатсубконтиант

Диспозитсъдържание
(диспозиткосубекстуит)

Ессъдържание (ескосубекстуит)

Феносъдържание (фенокосубекстуит)

Диспозантсъдържание
(диспозанткосубекстуит)

Диспозатсъдържание
(диспозаткосубекстуит)

Кодиспозит
(кодиспозитсубинтуит)

Косъщност
(коессубинтуит)

Кофеномен
(кофеносубинтуит)

Кодиспозант
(кодиспозантсубинтуит)

Кодиспозат
(кодиспозатсубинтуит)

Кодиспозитсубконтуит

Коессубконтуит

Кофеносубконтуит

Кодиспозантсубконтуит

Кодиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 1) [5]

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние
на ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Специфитдиспозитсубконтиат

Специфитессубконтиат

Специфитфеносубконтиат

Специфитдиспозантсубконтиат

Специфитдиспозатсубконтиат

Специфитдиспозитсубконтиант

Специфитессубконтиант

Специфитфеносубконтиант

Специфитдиспозантсубконтиант

Специфитдиспозатсубконтиант

Диспозитспецифит
(диспозитспецифитсубекстуит)

Есспецифит
(есспецифитсубекстуит)

Феноспецифит (феноспецифитсубекстуит)

Диспозантспецифит
(диспозантспецифитсубекстуит)

Диспозатспецифит
(диспозатспецифитсубекстуит)

Специфитдиспозит
(специфитдиспозитсубинтуит)

Специфитсъщност
(специфитессубинтуит)

Специфитфеномен
(специфитфеносубинтуит)

Специфитдиспозант
(специфитдиспозантсубинтуит)

Специфитдиспозат
(специфитдиспозатсубинтуит)

Специфитдиспозитсубконтуит

Специфитессубконтуит

Специфитфеносубконтуит

Специфитдиспозантсубконтуит

Специфитдиспозатсубконтуит

Пояснения табл. 5 (за двете части). ДТДИТИ означава дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението типичен икотехномически, които за краткост са означени с ТИТ
или са пропуснати. Всеки ДТДИТИ се отнася за определен типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически обект, съответният ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ОДТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (СДТДИТИ). Когато даден ТИП е подикотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икотехномически ингредиент)
на друг ТИТП, даденият ТИТП е типичен икотехномически субпредмет
(ТИТСП), а съответстващите му ДТДИТИ са дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиенти (ДТДИТСИ). Когато ТИТСП е
икотехномически обект (икотехномически субобект, икотехномически подобект), съответният ДТДИТСИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент (ОДТДИТСИ), а когато е икотехномическа система (икотехномическа субситема, икотехномическа подосистема),
съответният ДТДИТСИ е системен дерелевантен типичен диалектически
икотехномически субингредиент (СДТДИТСИ). Затова настоящата таблица
има още два варианта – единият за ОДТДИТСИ, а другият за СДТДИТСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 6 и 7 на другите дерелевантни разновидности на типичния диалектически икотехномически субингредиент.
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икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ТИТ форма
Формален ТИТСП
(външно състояние
на ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ТИТП
Диспозитна форма

ТИТ фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИТП)
Форма на същността
Форма на същностния ТИТСП
Същностна форма

ТИТ фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ТИТП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ТИТСП
Феноменна форма

ТИТ диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ТИТСП
Формален диспозит

ТИТ есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Същност на формата
Същност на формалния ТИТСП
Формална същност

ТИТ феноформа
(външна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Явление на формата
Явление на формалния ТИТСП
Формално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ТИТ съдържание
Съдържателен
ТИТСП
(вътрешно състояние на ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ТИТП
Диспозитно съдържание

ТИТ косъщност
ТИТ кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИТП)
леност на ТИТП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ТИТСП
номенния ТИТСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ТИТ диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ТИТСП
Съдържателен диспозит

ТИТ ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ТИТСП
Съдържателна същност
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ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ТИТСП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ съдържание-форма и същностявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ТИТ специфит
Специфитен
ТИТП
(цялостно състояние на ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)

ТИТ специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИТП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ТИТСП
Същностен специфит

ТИТ специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИТП)

ТИТ есспецифит

ТИТ феноспецифит

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ТИТП
Специфитна същност

(външна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ТИТП
Специфитно явление

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ТИТП
Диспозитен специфит
ТИТ диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ТИТП
Специфитен диспозит

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ТИТСП
Феноменен специфит

В табл. 5 (част 2) са посочени основните есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икотехномически специдиспозит* (typical ecotechnomic specidisposite), типична икотехномическа специсъщност* (typical ecotechnomic
speciessence) и типичен икотехномически специфеномен* (typical ecotechnomic speciphenomenon) и обратните им типичен икотехномически диспоспецифит* (typical ecotechnomic dispospecifite), типичен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------есспецифит* (typical ecotechnomic esspecifite) и типичен икотехномически
феноспецифит* (typical ecotechnomic phenospecifite);
(2) типичен икотехномически кодиспозит* (typical ecotechnomic codisposite), типична икотехномическа косъщност* (typical ecotechnomic coessence) и типичен икотехномически кофеномен* (typical ecotechnomic cophenomenon) и обратните им типично икотехномическо диспосъдържание*
(typical ecotechnomic dispocontent), типично икотехномическо ессъдържание* (typical ecotechnomic escontent) и типично икотехномическо феносъдържание* (typical ecotechnomic phenocontent);
(3) типичен икотехномически фодиспозит* (typical ecotechnomic fodisposite), типична икотехномическа фосъщност* (typical ecotechnomic
foessence) и типичен икотехномически фофеномен* (typical ecotechnomic
fophenomenon) и обратните им типична икотехномическа диспоформа*
(typical ecotechnomic dispoform), типична икотехномическа есформа* (typical
ecotechnomic esform) и типична икотехномическа феноформа* (typical
ecotechnomic phenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 1) [1]

ТИТ сустат
(субссуперсконтиат)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Сустатдиспозитсубконтиат

Сустатессубконтиат

Сустатфеносубконтиат

Сустатдиспозантсубконтиат

Сустатдиспозатсубконтиат

Сустатдиспозитсубконтиант

Сустатессубконтиант

Сустатфеносубконтиант

Сустатдиспозантсубконтиант

Сустатдиспозатсубконтиант

Диспозитсустат (диспозитсустатсубекстуит)

Есссустат
(ессустатсубекстуит)

Феносустат
(феносустатсубекстуит)

Диспозантсустат (диспозантсустатсубекстуит)

Диспозатсустат (диспозат-сустатсубекстуит)

Сустатдиспозит
(сустатдиспозитсубинтуит)

Сустатсъщност
(сустатессубинтуит)

Сустатфеномен
(сустатфеносубинтуит)

Сустатдиспозант
(сустатдиспозантсубинтуит)

Сустатдиспозат
(сустатдиспозатсубинтуит)

Сустатдиспозитсубконтуит

Сустатессубконтуит

Сустатфеносубконтуит

Сустатдиспозантсубконтуит

Сустатдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 1) [2]

ТИТ сустант (субссуперсконтиант)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Сустантдиспозитсубконтиат

Сустантессубконтиат

Сустантфеносубконтиат

Сустантдиспозантсубконтиат

Сустантдиспозатсубконтиат

Сустантдиспозитсубконтиант

Сустантессубконтиант

Сустантфеносубконтиант

Сустантдиспозантсубконтиант

Сустантдиспозатсубконтиант

Диспозитсустант (диспозитсустантсубекстуит)

Ессустант
(ессустантсубекстуит)

Феносустант
(феносустантсубекстуит)

Диспозантсустант (диспозантсустантсубекстуит)

Диспозатсустант (диспозатсустантсубекстуит)

Сустантдиспозит
(сустантдиспозитсубинтуит)

Сустантсъщност
(сустантессубинтуит)

Сустантфеномен
(сустантфеносубинтуит)

Сустантдиспозант
(сустантдиспозантсубинтуит)

Сустантдиспозат
(сустантдиспозатсубинтуит)

Сустантдиспозитсубконтуит

Сустантессубконтуит

Сустантфеносубконтуит

Сустантдиспозантсубконтуит

Сустантдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 1) [3]

ТИТ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Суперсдиспозитсубконтиат

Ессуперссубконтиат

Суперсфеносубконтиат

Суперсдиспозантсубконтиат

Суперсдиспозатсубконтиат

Суперсдиспозитсубконтиант

Ессуперссубконтиант

Суперсфеносубконтиант

Суперсдиспозантсубконтиант

Суперсдиспозатсубконтиант

Диспозитсуперстанта
(диспозитсуперссубекстуит)

Суперссъщност (суперсессубекстуит)

Феносуперстанта (феносуперссубекстуит)

Диспозантсуперстанта
(диспозантсуперссубекстуит)

Диспозатсуперстанта
(диспозатсуперссубекстуит)

Суперсдиспозит (суперсдиспозитсубинтуит)

Ессуперстанта (ессуперссубинтуит)

Суперсфеномен (суперсфеносубинтуит)

Суперсдиспозант (суперсдиспозантсубинтуит)

Суперсдиспозат (суперсдиспозатсубинтуит)

Суперсдиспозитсубконтуит

Ессуперссубконтуит

Суперсфеносубконтуит

Суперсдиспозантсубконтуит

Суперсдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 1) [4]

ТИТ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Субсдиспозитсубконтиат

Субсессубконтиат

Субсфеносубконтиат

Субсдиспозантсубконтиат

Субсдиспозатсубконтиат

Субсдиспозитсубконтиант

Субсессубконтиант

Субсфеносубконтиант

Субсдиспозантсубконтиант

Субсдиспозатсубконтиант

Диспозитсубстанция
(диспозитсубссубекстуит)

Ессубсстанция (ессубссубекстуит)

Феносубстанция (феносубссубекстуит)

Диспозантсубстанция
(диспозантсубссубекстуит)

Диспозатсубстанция
(диспозатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсдиспозитсубинтуит)

Субссъщност (субсессубинтуит)

Субсфеномен (субсфеносубинтуит)

Субсдиспозант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсдиспозат (субсдиспозатсубинтуит)

Субсдиспозитсубконтуит

Субсессубконтуит

Субсфеносубконтуит

Субсдиспозантсубконтуит

Субсдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 1) [5]

ТИТ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ диспозит (есфеноконтуит)
(цялостна
определеност на
ТИТП)

ТИТ същност (есинтуит) (вътрешна определеност на
ТИТП)

ТИТ явление (феноекстуит) (външна определеност на
ТИТП)

ТИТ диспозант (есфеноконтиант)

ТИТ диспозат (есфеноконтиат)

Суститдиспозитсубконтиат

Суститессубконтиат

Суститфеносубконтиат

Суститдиспозантсубконтиат

Суститдиспозатсубконтиат

Суститдиспозитсубконтиант

Суститессубконтиант

Суститфеносубконтиант

Суститдиспозантсубконтиант

Суститдиспозатсубконтиант

Диспозитсустит (диспозитсуститсубекстуит)

Ессустит
(ессуститсубекстуит)

Феносустит
(феносуститсубекстуит)

Диспозантсустит (диспозантсуститсубекстуит)

Диспозатсустит (диспозат-суститсубекстуит)

Суститдиспозит
(суститдиспозитсубинтуит)

Суститсъщност
(суститессубинтуит)

Суститфеномен
(суститфеносубинтуит)

Суститдиспозант
(суститдиспозантсубинтуит)

Суститдиспозат
(суститдиспозатсубинтуит)

Суститдиспозитсубконтуит

Суститессубконтуит

Суститфеносубконтуит

Суститдиспозантсубконтуит

Суститдиспозатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [1]

ТИТ суперстанта
Суперстантен
ТИТСП
(външно същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Суперстанта на
диспозита
Суперстанта на диспозитния ТИТП
Диспозитна суперстанта

ТИТ суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ТИТСП
Същностна суперстанта

ТИТ суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ТИТСП
Феноменна суперстанта

ТИТ сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ТИТСП
Суперстантен диспозит

ТИТ ессуперстанта

ТИТ феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ТИТСП
Суперстантно явление

(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ТИТСП
Суперстантна същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [2]

ТИТ субстанция
Субстанциален
ТИТСП
(вътрешно същество или основание на
ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ТИТП
Диспозитна субстанция

ТИТ субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ТИТСП
Същностна субстанция

ТИТ субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ТИТСП
Феноменна субстанция

ТИТ диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния ТИТСП
Субстанциален
диспозит

ТИТ ессубстанция

ТИТ феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ТИТСП
Субстанциално явление

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния ТИТСП
Субстанциална същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и същностявление) (част 2 – кратък формат) [3]

ТИТ сустит
Суститен ТИТП
(цялостно същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ диспозит
Диспозитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)

ТИТ същност
Същностен ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ТИТ явление
Феноменен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ТИТ сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ТИТП
Диспозитен сустит

ТИТ сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ТИТСП
Същностен сустит

ТИТ сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ТИТСП
Феноменен сустит

ТИТ диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ТИТП
Суститен диспозит

ТИТ ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Същност на сустита
Същност на суститния ТИТП
Суститна същност

ТИТ феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Явление на сустита
Явление на суститния ТИТП
Суститно явление

В табл. 6 (част 2) са посочени основните сусенстатитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икотехномически сустидиспозит* (typical ecotechnomic
sustidisposite), типична икотехномическа сустисъщност* (typical ecotechnomic sustiessence) и типичен икотехномически сустифеномен* (typical
ecotechnomic sustiphenomenon) и обратните им типичен икотехномически
диспосустит* (typical ecotechnomic disposustite), типичен икотехномически
ессустит* (typical ecotechnomic essustite) и типичен икотехномически феносустит* (typical ecotechnomic phenosustite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) типичен икотехномически субсдиспозит* (typical ecotechnomic
subsdisposite), типична икотехномическа субссъщност* (typical ecotechnomic
subsessence) и типичен икотехномически субсфеномен* (typical ecotechnomic
subsphenomenon) и обратните им типична икотехномическа диспосубстанция* (typical ecotechnomic disposubstance), типична икотехномическа ессубстанция* (typical ecotechnomic essubstance) и типична икотехномическа феносубстанция* (typical ecotechnomic phenosubstance);
(3) типичен икотехномически суперсдиспозит* (typical ecotechnomic supersdisposite), типична икотехномическа суперссъщност* (typical ecotechnomic supersessence) и типичен икотехномически суперсфеномен* (typical
ecotechnomic supersphenomenon) и обратните им типична икотехномическа
диспосуперстанта* (typical ecotechnomic disposuperstant), типична икотехномическа ессуперстанта* (typical ecotechnomic essuperstant) и типична икотехномическа феносуперстанта* (typical ecotechnomic phenosuperstant).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 1) [1]

ТИТ сустат
(субссуперсконтиат)

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИТП)

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние на
ТИТП)

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИТП)

ТИТ специфант (кофоконтиант)

ТИТ специфат (кофоконтиат)

Сустатспецифитсубконтиат

Сустаткосубконтиат

Сустатфосубконтиат

Сустатспецифантсубконтиат

Сустатспецифатсубконтиат

Сустатспецифитсубконтиант

Сустаткосубконтиант

Сустатфосубконтиант

Сустатспецифантсубконтиант

Сустатспецифатсубконтиант

Специфитсустат (специфитсустатсубекстуит)

Косустат
(косустатсубекстуит)

Фосустат
(фосустатсубекстуит)

Специфантсустат (специфантсустатсубекстуит)

Специфатсустат (специфатсустатсубекстуит)

Сустатспецифит
(сустатспецифитсубинтуит)

Сустатсъдържание
(сустаткосубинтуит)

Сустатформа (сустат-фосубинтуит)

Сустатспецифант
(сустатспецифантсубинтуит)

Сустатспецифат
(сустатспецифатсубинтуит)

Сустатспецифитсубконтуит

Сустаткосубконтуит

Сустатфосубконтуит

Сустатспецифантсубконтуит

Сустатспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 1) [2]

ТИТ сустант (субссуперсконтиант)

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИТП)

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние на
ТИТП)

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИТП)

ТИТ специфант (кофоконтиант)

ТИТ специфат (кофоконтиат)

Сустантспецифитсубконтиат

Сустанткосубконтиат

Сустантфосубконтиат

Сустантспецифантсубконтиат

Сустантспецифатсубконтиат

Сустантспецифитсубконтиант

Сустанткосубконтиант

Сустантфосубконтиант

Сустантспецифантсубконтиант

Сустантспецифатсубконтиант

Специфитсустант
(специфитсустантсубекстуит)

Косустант
(косустантсубекстуит)

Фосустант
(фосустантсубекстуит)

Специфантсустант (специфантсустантсубекстуит)

Специфатсустант (специфатсустантсубекстуит)

Сустантспецифит
(сустантспецифитсубинтуит)

Сустантсъдържание
(сустанткосубинтуит)

Сустантформа (сустант-фосубинтуит)

Сустантспецифант
(сустантспецифантсубинтуит)

Сустантспецифат
(сустантспецифатсубинтуит)

Сустантспецифитсубконтуит

Сустанткосубконтуит

Сустантфосубконтуит

Сустантспецифантсубконтуит

Сустантспецифатсубконтуит
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ТИТ суперстанта (суперсекстуит) (външно
същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИТП)

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние на
ТИТП)

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИТП)

ТИТ специфант (кофоконтиант)

ТИТ специфат (кофоконтиат)

Суперсспецифитсубконтиат

Косуперссубконтиат

Суперсфосубконтиат

Суперсспецифантсубконтиат

Суперсспецифатсубконтиат

Суперсспецифитсубконтиант

Косуперссубконтиант

Суперсфосубконтиант

Суперсспецифантсубконтиант

Суперсспецифатсубконтиант

Специфитсуперстанта
(специфитсуперссубекстуит)

Суперссъдържание
(суперскосубекстуит)

Фосуперстанта (фосуперссубекстуит)

Специфантсуперстанта
(специфантсуперссубекстуит)

Специфатсуперстанта
(специфатсуперссубекстуит)

Суперсспецифит (суперсспецифит субинтуит)

Косуперстанта (косуперссубинтуит)

Суперсформа
(суперсфосубинтуит)

Суперсспецифант (суперсспецифантсубинтуит)

Суперсспецифат (суперсспецифатсубинтуит)

Суперсспецифитсубконтуит

Косуперссубконтуит

Суперсфосубконтуит

Суперсспецифантсубконтуит

Суперсспецифатсубконтуит
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ТИТ субстанция
(субсинтуит) (вътрешно същество или
основание
на ТИТП)

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИТП)

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние на
ТИТП)

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИТП)

ТИТ специфант (кофоконтиант)

ТИТ специфат (кофоконтиат)

Субсспецифитсубконтиат

Субкоссубконтиат

Субсфосубконтиат

Субсспецифантсубконтиат

Субсспецифатсубконтиат

Субсспецифитсубконтиант

Субскосубконтиант

Субсфосубконтиант

Субсспецифантсубконтиант

Субсспецифатсубконтиант

Специфитсубстанция
(специфитсубссубекстуит)

Косубсстанция (косубссубекстуит)

Фосубстанция (фосубссубекстуит)

Специфантсубстанция
(специфантсубссубекстуит)

Специфатсубстанция
(специфатсубссубекстуит)

Субсдиспозит (субсспецифитсубинтуит)

Субссъдържание (субскосубинтуит)

Субсформа
(субсфосубинтуит)

Субсспецифант (субсдиспозантсубинтуит)

Субсспецифат (субсспецифатсубинтуит)

Субсспецифитсубконтуит

Субскосубконтуит

Субсфосубконтуит

Субсспецифантсубконтуит

Субсспецифатсубконтуит
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ТИТ сустит
(субссуперсконтуит)
(цялостно
същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ специфит (кофоконтуит)
(цялостно
състояние на
ТИТП)

ТИТ съдържание
(коинтуит)
(вътрешно
състояние на
ТИТП)

ТИТ форма
(фоекстуит)
(външно състояние на
ТИТП)

ТИТ специфант (кофоконтиант)

ТИТ специфат (кофоконтиат)

Суститспецифитсубконтиат

Суститкосубконтиат

Суститфосубконтиат

Суститспецифантсубконтиат

Суститспецифатсубконтиат

Суститспецифитсубконтиант

Суститкосубконтиант

Суститфосубконтиант

Суститспецифантсубконтиант

Суститспецифатсубконтиант

Специфитсустит (специфитсуститсубекстуит)

Косустит
(косуститсубекстуит)

Фосустит
(фосуститсубекстуит)

Специфантсустит (специфантсуститсубекстуит)

Специфатсустит (специфатсуститсубекстуит)

Суститспецифит
(суститспецифитсубинтуит)

Суститсъдържание
(суститкосубинтуит)

Суститформа (сустит-фосубинтуит)

Суститспецифант
(суститспецифантсубинтуит)

Суститспецифат
(суститспецифатсубинтуит)

Суститспецифитсубконтуит

Суститкосубконтуит

Суститфосубконтуит

Суститспецифантсубконтуит

Суститспецифатсубконтуит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) (част 2 – кратък формат) [1]
ТИТ специфит
Специфитен ТИТП

ТИТ суперстанта
Суперстантен
ТИТСП
(външно същество
или основание на
ТИТП)

ТИТ форма
Формален ТИТСП

(цялостно състояние
на ТИТП)

ТИТ съдържание
Съдържателен
ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ТИТ суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ТИТП
Специфитна суперстанта

ТИТ суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИТП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния ТИТСП
Съдържателна суперстанта

ТИТ суперсформа

(външно състояние
на ТИТП)

(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния ТИТСП
Формална суперстанта

ТИТ специсуперс- ТИТ косуперстанта ТИТ фосуперстанта
танта
(цялостно състояние (вътрешно състояние (външно състояние
на на външното съна външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на щество или основаТИТП)
ние на ТИТП)
ТИТП)
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантата
тата
тантата
Съдържание на суФорма на суперстанСпецифит на суперсперстантния
ТИТСП
тния ТИТСП
тантния ТИТСП
Суперстантно съСуперстантна форма
Суперстантен спедържание
цифит

146

1458

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ
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ТИТ специфит
Специфитен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)
ТИТ субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)

ТИТ Субстанция
Субстанциален
ТИТСП
(вътрешно същество или основание на
ТИТП)

Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ТИТП
Специфитна субстанция
ТИТ специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИТП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ТИТСП
Субстанциален специфит

ТИТ съдържание
Съдържателен
ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ТИТ форма
Формален ТИТСП

ТИТ субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИТП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния ТИТСП
Съдържателна субстанция

ТИТ субсформа
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ТИТСП
Формална субстанция

ТИТ косубстанция

ТИТ фосубстанция

(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИТП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния ТИТСП
Субстанциално съдържание

(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИТП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ТИТСП
Субстанциална форма
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ТИТ специфит
Специфитен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)
ТИТ сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)
Сустит на специфита
ТИТ сустит
Суститен ТИТП
(цялостно същество
или основание на
ТИТП)

Сустит на специфитния ТИТП
Специфитен сустит

ТИТ съдържание
Съдържателен
ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ТИТ форма
Формален ТИТСП

ТИТ сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИТП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ТИТСП
Съдържателен сустит

ТИТ сустиформа

ТИТ специсустит
ТИТ косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИТП)
ние на ТИТП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ТИТП
титния ТИТП
Суститен специфит
Суститно съдържание

(външно състояние
на ТИТП)

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ТИТСП
Формален сустит
ТИТ фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИТП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ТИТП
Суститна форма

В табл. 7 (част 2) са посочени основните сустрататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икотехномически сустиспецифит* (typical ecotechnomic sustispecifite), типично икотехномическо сустисъдържание* (typical ecotechnomic susticontent) и типична икотехномическа сустиформа* (typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic sustiform) и обратните им типичен икотехномически специсустит* (typical ecotechnomic specisustite), типичен икотехномически косустит*
(typical ecotechnomic cosustite) и типичен икотехномически фосустит* (typical ecotechnomic fosustite);
(2) типичен икотехномически субспецифит* (typical ecotechnomic subsspecifite), типично икотехномическо субссъдържание* (typical ecotechnomic
subscontent) и типична икотехномическа субсформа* (typical ecotechnomic
subsform) и обратните им типична икотехномическа специсубстанция*
(typical ecotechnomic specisubstance), типична икотехномическа косубстанция* (typical ecotechnomic cosubstance) и типична икотехномическа фосубстанция* (typical ecotechnomic fosubstance);
(3) типичен икотехномически суперсспецифит* (typical ecotechnomic
supersspecifite), типично икотехномическо суперссъдържание* (typical
ecotechnomic superscontent) и типична икотехномическа суперсформа* (typical ecotechnomic supersform) и обратните им типична икотехномическа специсуперстанта* (typical ecotechnomic specisuperstant), типична икотехномическа косуперстанта* (typical ecotechnomic cosuperstant) и типична икотехномическа фосуперстанта* (typical ecotechnomic fosuperstant).
В табл. 8, 9 и 10 са посочени някои конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икотехномическо
усърдие ценностност и икотехномическа феност, икотехномически контив и
икотехномически актив, икотехномически субстат и икотехномически запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ контив-актив и усърдиефеност) [1]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП

ИТ актив
Активов ТИТСП
(външно състояние
на ТИТП)

ИТ феност
Феностен ТИТСП

(цялостна определеност на ТИТП)

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ИТ фодиспотит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)
Форма на диспотита
Форма на диспотитния ТИТП
Диспотитна форма

ИТ фоусърдие
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИТП)
Форма на усърдието
Форма на усърдностния ТИТСП
Усърдностна форма

ИТ фофеност
(външно състояние
на външната определеност на ТИТП)
Форма на феността
Форма на феностния
ТИТСП
Феностна форма

ИТ диспоактив
(цялостна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Диспозит на актива
Диспозит на активовия ТИТСП
Активов диспозит

ИТ есактив
(вътрешна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Същност на актива
Същност на активовия ТИТСП
Активова същност

ИТ феноактив
(външна определеност на външното
състояние на ТИТП)
Явление на актива
Явление на активовия ТИТСП
Активово явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ контив-актив и усърдиефеност) [2]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

(цялостна определеност на ТИТП)

ИТ контив
Контивен ТИТСП
(вътрешно състояние на ТИТП)

ИТ кодиспотит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)
Съдържание на диспотита
Съдържание на диспотитния ТИТП
Диспотитно съдържание
ИТ диспоконтив
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Диспозит на контива
Диспозит на контивния ТИТСП
Контивен диспозит

ИТ феност
Феностен ТИТСП
(външна определеност на ТИТП)

ИТ усърдие
ИТ кофеност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИТП)
леност на ТИТП)
Съдържание на
Съдържание на феусърдието
ността
Съдържание на
Съдържание на феусърдностния
ностния ТИТСП
ТИТСП
Феностно съдържаУсърдностно съдърние
жание
ИТ есконтив
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Същност на контива
Същност на контивния ТИТСП
Контивна същност
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ИТ феноконтив
(външна определеност на вътрешното
състояние на ТИТП)
Явление на контива
Явление на контивния ТИТСП
Контивно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ контив-актив и усърдиефеност) [3]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП
(цялостна определеност на ТИТП)
ИТ специдиспотит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИТП)

ИТ специтит
Спецититен ТИТП
(цялостно състояние на ТИТП)

Специфит на диспотита
Специфит на диспотитния ТИТП
Диспотитен специфит
ИТ диспоспецитит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Диспозит на специтита
Диспозит на
спецититния ТИТП
Спецититен диспозит

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ИТ феност
Феностен ТИТСП

ИТ специусърдие
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИТП)
Специфит на усърдието
Специфит на усърдностния ТИТСП
Усърдностен специфит

ИТ специфеност
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИТП)

ИТ есспецитит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Същност на специтита
Същност на спецититния ТИТП
Спецититна същност

ИТ феноспецитит
(външна определеност на цялостното
състояние на ТИТП)
Явление на специтита
Явление на спецититния ТИТП
Спецититно явление

(външна определеност на ТИТП)

Специфит на феността
Специфит на феностния ТИТСП
Феностен специфит

Пояснения за табл. 8. ДТДИТИ означава дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението
икотехномически, което за краткост е означено с ИТ или е пропуснато. Всеки
ДТДИТИ се отнася за определен типичен икотехномически предмет (ТИТП).
Когато ТИТП е икотехномически обект, съответният ДТДИТИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ОДТДИТИ),
а когато е икотехномическа система, съответният ДТДИТИ е системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (СДТДИТИ).
Когато даден ТИТП е типичен подикотехномически предмет (част, в т.ч. и ти152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пичен диалектически икотехномически ингредиент) на друг ТИТП, даденият
ТИТП е типичен икотехномически субпредмет (ТИТСП), а съответстващите му ДТДИТИ са дерелевантни типични диалектически икотехномически
субингредиенти (ДТДИТСИ). Когато ТИТСП е икотехномически обект (икотехномически субобект, икотехномически подобект), съответният ДТДИТСИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент (ОДТДИТСИ), а когато е икотехномическа система (икотехномическа субситема, икотехномическа подосистема), съответният ДТДИТСИ е системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент (СДДИТСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИТСИ, а другият за СДТДИТСИ. Тези пояснения се отнасят и
за табл. 9 и 10 на другите дерелевантни разновидности на конкретния типичен диалектически икотехномически субингредиент.
В табл. 8 са посочени конкретни есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически специдиспотит* (ecotechnomic specidispotite), икотехномическо специусърдие* (ecotechnomic specidiligence) и икотехномическа специфеност* (ecotechnomic specipheness) и обратните им икотехномически диспоспецитит* (ecotechnomic dispospecitite), икотехномически есспецитит* (ecotechnomic esspecitite) и икотехномически феноспецитит*
(ecotechnomic phenospecitite);
(2) икотехномически кодиспотит* (ecotechnomic codispotite), икотехномическо коусърдие* (ecotechnomic codiligence) и икотехномическа кофеност* (ecotechnomic copheness) и обратните им икотехномически диспоконтив* (ecotechnomic dispoconassets), икотехномически есконтив* (ecotechnomic esconassets) и икотехномически феноконтив* (ecotechnomic phenoconassets);
(3) икотехномически фодиспотит* (ecotechnomic fodispotite), икотехномическо фоусърдие* (ecotechnomic fodiligence) и икотехномическа фофеност* (ecotechnomic fopheness) и обратните им икотехномически диспоактив* (ecotechnomic dispoasset), икотехномически есактив* (ecotechnomic
esasset) и икотехномически феноактив* (ecotechnomic phenoasset).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
котехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстат-запас и усърдие-феност) [1]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП

ИТ запас
Запасов ТИТСП
(външно същество
или основание на
ТИТП)

ИТ феност
Феностен ТИТСП

(цялостна определеност на ТИТП)

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ИТ суперсдиспотит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Суперстанта на
диспотита
Суперстанта на диспотитния ТИТП
Диспотитна суперстанта

ИТ суперсусърдие
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Суперстанта на
усърдието
Суперстанта на
усърдието ТИТСП
Усърдностна суперстанта

ИТ суперсфеност
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Суперстанта на феността
Суперстанта на феностния ТИТСП
Феностна суперстанта

ИТ диспозапас
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на запаса
Диспозит на запасовия ТИТСП
Запасов диспозит

ИТ есзапас
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Същност на запаса
Същност на запасовия ТИТСП
Запасова същност

ИТ фенозапас
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИТП)
Явление на запаса
Явление на запасовия ТИТСП
Запасово явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
котехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстат-запас и усърдие-феност) [2]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП

ИТ субстат
Субстатен ТИТСП
(вътрешно същество или основание на
ТИТП)

ИТ феност
Феностен ТИТСП

(цялостна определеност на ТИТП)

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ИТ субсдиспотит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Субстанция на диспотита
Субстанция на диспотитния ТИТП
Диспотитна субстанция

ИТ субсусърдие
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Субстанция на усърдието
Субстанция на усърдностния ТИТСП
Усърдностна субстанция

ИТ субсфеност
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Субстанция на феността
Субстанция на феностния ТИТСП
Феностна субстанция

ИТ диспосубстат
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на субстата
Диспозит на субстатния ТИТСП
Субстатен диспозит

ИТ ессубстат
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Същност на субстата

ИТ феносубстат
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИТП)
Явление на субстата

Същност на субстатния ТИТСП
Субстатна същност

Явление на субстатния ТИТСП
Субстатно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
котехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстат-запас и усърдие-феност) [3]
ИТ диспотит
Диспотитен ТИТП

ИТ сустатит
Сустатитен ТИТП
(цялостно същество
или основание на
ТИТП)

ИТ феност
Феностен ТИТСП

(цялостна определеност на ТИТП)

ИТ усърдие
Усърдностен
ТИТСП
(вътрешна определеност на ТИТП)

ИТ сустидиспотит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИТП)
Сустит на диспотита
Сустит на диспотитния ТИТП
Диспотитен сустит

ИТ сустиусърдие
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИТП)
Сустит на усърдието
Сустит на усърдностния ТИТСП
Усърдностен сустит

ИТ сустифеност
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИТП)
Сустит на феността
Сустит на феноностния ТИТСП
Феностен сустит

ИТ диспосустатит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Диспозит на сустатита
Диспозит на сустатитния ТИТП
Сустатитен диспозит

ИТ ессустатит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Същност на сустатита
Същност на сустатитния ТИТП
Сустатитна същност

ИТ феносустатит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИТП)
Явление на сустатита
Явление на сустатитния ТИТП
Сустатитно явление

(външна определеност на ТИТП)

В табл. 9 са посочени конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически сустидиспотит* (ecotechnomic sustidispotite), икотехномическо усърдие* (ecotechnomic sustidiligence) и икотехномическа сустифеност* (ecotechnomic sustipheness) и обратните им икотехномически диспосустатит* (ecotechnomic disposustatite), икотехномически ессустатит*
(ecotechnomic essustatite) и икотехномически феносустатит* (ecotechnomic
phenosustatite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икотехномически субсдиспотит* (ecotechnomic subsdispotite), икотехномическо субсусърдие* (ecotechnomic subsdiligence) и икотехномическа
субсфеност* (ecotechnomic subspheness) и обратните им икотехномически
диспосубстат* (ecotechnomic disposubstatum), икотехномически ессубстат*
(ecotechnomic essubstatum) и икотехномически феносубстат* (ecotechnomic
phenosubstatum);
(3) икотехномически суперсдиспотит* (ecotechnomic supersdispotite),
икотехномическо суперсусърдие* (ecotechnomic supersdiligence) и икотехномическа суперсфеност* (ecotechnomic superspheness) и обратните им икотехномически диспозапас* (ecotechnomic dispostock), икотехномически есзапас* (ecotechnomic esstock) и икотехномически фенозапас* (ecotechnomic
phenostock).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстат-запас и контив-актив) [1]

ИТ запас
Запасов ТИТСП
(външно същество
или основание на
ТИТП)

ИТ специтит
Спецититен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)

ИТ контив
Контивен ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ИТ актив
Актнвов ТИТСП
(външно състояние
на ТИТП)

ИТ суперсспецитит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)
Суперстанта на специтита
Суперстанта на спецититния ТИТП
Спецититна суперстанта

ИТ суперсконтив
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИТП)
Суперстанта на контива
Суперстанта на контивния ТИТСП
Контивна суперстанта

ИТ суперсактив
(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Суперстанта на актива
Суперстанта на активовия ТИТСП
Активова суперстанта

ИТ специзапас
ИТ козапас
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИТП)
ТИТП)
Специфит на запаса Съдържание на запаса
Специфит на запасо- Съдържание на запавия ТИТСП
совия ТИТСП
Запасов специфит
Запасово съдържание

ИТ фозапас
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИТП)
Форма на запаса
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ИТ Субстат
Субстатен ТИТСП
(вътрешно същество или основание на
ТИТП)

ИТ специтит
Спецититен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)

ИТ контив
Контивен ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ИТ актив
Актнвов ТИТСП
(външно състояние
на ТИТП)

ИТ субсспецитит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)
Субстанция на специтита
Субстанция на спецититния ТИТП
Спецититна субстанция

ИТ субсконтив
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИТП)
Субстанция на контива
Субстанция на контивния ТИТСП
Контивна субстанция

ИТ субсактив
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Субстанция на актива
Субстанция на активовия ТИТСП
Активова субстанция

ИТ специсубстат
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИТП)
Специфит на субстата
Специфит на субстатния ТИТСП
Субстатен специфит

ИТ косубстат
ИТ фосубстат
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИТП)
ние на ТИТП)
Съдържание на субсФорма на субстата
тата
Съдържание на субс- Форма на субстатния
ТИТСП
татния ТИТСП
Субстатна форма
Субстатно съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент (с първични ДИТИ субстат-запас и контив-актив) [3]

ИТ сустатит
Сустатитен ТИТП
(цялостно същество
или основание на
ТИТП)

ИТ специтит
Спецититен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)

ИТ контив
Контивен ТИТСП
(вътрешно състояние
на ТИТП)

ИТ актив
Актнвов ТИТСП
(външно състояние
на ТИТП)

ИТ сустиспецитит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИТП)
Сустит на специтита
Сустит на спецититния ТИТП
Спецититен сустит

ИТ сустиконтив
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИТП)
Сустит на контива
Сустит на контивния
ТИТСП
Контивен сустит

ИТ сустиактив
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИТП)
Сустит на актива
Сустит на активовия
ТИТСП
Активов сустит

ИТ специсустатит
ИТ косустатит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИТП)
ние на ТИТП)
Специфит на сустаСъдържание на сустита
татита
Специфит на сустаСъдържание на суститния ТИТП
татитния ТИТП
Сустатитен специСустатитно съдърфит
жание

ИТ фосустатит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИТП)
Форма на сустатита

ИТ специтит
Спецититен ТИТП
(цялостно състояние
на ТИТП)

Форма на сустатитния ТИТП
Сустатитна форма

ИТ контив
Контивен ТИТСП

ИТ актив
Актнвов ТИТСП

(вътрешно състояние
на ТИТП)

(външно състояние
на ТИТП)

В табл. 10 са посочени конкретни сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икотехномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномически сустиспецитит* (ecotechnomic sustispecitite), икотехномически сустиконтив* (ecotechnomic susticonassets) и икотехномически сустиактив* (ecotechnomic sustiasset) и обратните им икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специсустатит* (ecotechnomic specisustatite), икотехномически косустатит*
(ecotechnomic cosustatite) и икотехномически фосустатит* (ecotechnomic fosustatite);
(2) икотехномически субспецитит* (ecotechnomic subsspecitite), икотехномически субсконтив* (ecotechnomic subsconassets) и икотехномически
субсактив* (ecotechnomic subsasset) и обратните им икотехномически специсубстат* (ecotechnomic specisubstatum), икотехномически косубстат*
(ecotechnomic cosubstatum) и икотехномически фосубстат* (ecotechnomic fosubstatum);
(3) икотехномически суперсспецитит* (ecotechnomic supersspecitite),
икотехномически суперсконтив* (ecotechnomic supersconassets) и икотехномически суперсактив* (ecotechnomic supersasset) и обратните им икотехномически специзапас* (ecotechnomic specistock), икотехномически козапас*
(ecotechnomic costock) и икотехномически фозапас* (ecotechnomic fostock).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical ecotechnomic subingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) (*) – типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ТДИУРИ),
който е единият от двойка дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти на типичния икоуниреномическия предмет, наречени
градивни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент), в частност градивни
дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент взети заедно в тяхното цялостно единство. Дерелевантният типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ДТДИУРИ) е ТДИУРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) ДТДИУРИ без посредничеството на трети ТДИУРИ. Двойката от дерелевантни типични диалектически
икоуниреномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като
дерелевантна вътрешна и дерелевантна външна страна) на типичния икоуни177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически предмет и са характеристики на неговата дерелевантна конституираност. Дерелевантната вътрешна страна на типичния икоуниреномически предмет се определя като дерелевантен икоуниреномически институит, дерелевантната външна страна – като дерелевантен икоуниреномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като
неделими страни) – като дерелевантен икоуниреномически конституит. Дерелевантната вътрешна страна, която е вътрешен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (internal derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в типичния
икоуниреномически предмет. Дерелевантната външна страна, която е външен
дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент*
(external derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икоуниреномическия предмет. Чрез дерелевантната
външна страна типичният икоуниреномически предмет въздейства (оказва
икоуниреномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът
на това въздействие е дерелевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез
дерелевантната външна страна. Дерелевантната външна страна е начинът на
експлициране (на разкриване) на дерелевантната вътрешна страна, а пък дерелевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на дерелевантната външна страна. Дерелевантната вътрешна и дерелевантната външна страна са икоуниреномически противоположности и взаимоотношението
(и взаимодействието) помежду им има дерелевантна типична диалектическа
природа, т.е. то представлява дерелевантно типично диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно дерелевантната външна страна е поконсервативният ДТДИУРИ, докато дерелевантната вътрешна страна е подинамичният ДТДИУРИ на типичния икоуниреномически предмет. Затова
след определена степен на своето развитие дерелевантната вътрешна страна
започва да надхвърля експлициращите възможности на дерелевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на дерелевантната вътрешна страна (дерелевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на дерелевантната външна страна). Това предизвиква
промяна в качеството на дерелевантната външна страна (както и на икоуниреномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. дерелевантност) с дерелевантната вътрешна страна. С това типичният икоуниреномически предмет преминава към друг икоуниреномически
хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато типичният икоуниреномически предмет е икоуниреномически
обект, тогава ДТДИУРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object internal derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) и обектен външен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object external derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient). Когато типичният
икоуниреномически предмет е икоуниреномическа система, тогава ДТДИУРИ
е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен дерелевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент* (system internal derelevant typical dialectical
ecounirenomic ingredient) и системен външен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system external derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient).
Значима разновидност на ДТДИУРИ е дерелевантният типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДТДИУРЕИ) (вж. и ексоикоуниреномика) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object derelevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system derelevant typical
dialectical ecounirenomic exoingredient)] [когато той е ДТДИУРИ на типичен
икоуниреномически ексопредмет, т.е. е ДТДИУРИ с явно изразена (с операционализирана) икоуниреномическа структура]. Типичният икоуниреномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на
типичния икоуниреномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за типичен икоуниреномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за
него) го поставя по-близо до икоуниреномическата практика и го прави поформализуем и по-моделируем за целите на икоуниреномическото изследване
и икоуниреномическото управление; представлява типичен икоуниреномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икоуниреномическа структура (в т.ч. и като последователност от икоуниреномически
признаци, икоуниреномически характеристики и икоуниреномически въздействия, разглеждани като операции).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато определен ДТДИУРИ на даден типичен икоуниреномически предмет от своя страна се разглежда също като типичен икоуниреномически
предмет [т.е. като типичен икоуниреномически субпредмет* (typical
ecounirenomic subthing)] със свои ДТДИУРИ, последните се наричат дерелевантни типични диалектически икоуниреномически субингредиенти*
(derelevant typical dialectical ecounirenomic subingredients) (ДТДИУРСИ) (те са
ДТДИУРИ на типичния икоуниреномическия субпредмет) (напр. съдържание
на икоуниреномическата същност, форма на икоуниреномическата същност,
съдържание на икоуниреномическото явление, форма на икоуниреномическото явление, същност на икоуниреномическото съдържание, явление на икоуниреномическото съдържание, същност на икоуниреномическата форма, явление на икоуниреномическата форма и т.н.). Разновидности на ДТДИУРСИ са
обектният дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент* (object derelevant typical dialectical ecounirenomic subingredient)
и системният дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
субингредиент* (system derelevant typical dialectical ecounirenomic subingredient).
Разновидностите на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от типичтни икоуниреномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени определени разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икоуниреномическа същност и
икоуниреномическо явление, икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта. В табл. 3 са посочени някои негови конкретни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент
Клетъчен ДТДИУРИ
Съвместим ДТДИУРИ

Градивен ДТДИУРИ
Вътрешен
ДТДИУРИ

Външен
ДТДИУРИ

Цялостен
ДТДИУРИ

Дукоален
ДТДИУРИ

Дукоплетен
ДТДИУРИ

Изходен
вътрешен
ДТДИУРИ

Изходен
външен
ДТДИУРИ

Изходен
цялостен
ДТДИУРИ

Изходен
дукоален
ДТДИУРИ

Изходен
дукоплетен
ДТДИУРИ

Единен
вътрешен
ДТДИУРИ

Единен
външен
ДТДИУРИ

Единен
цялостен
ДТДИУРИ

Единен
дукоален
ДТДИУРИ

Единен
дукоплетен
ДТДИУРИ

Мултисеален
ДТДИУРИ

Единен
Изходен
ДТДИУРИ ДТДИУРИ

Основен ДТДИУРИ

Мултисеален вътрешен
ДТДИУРИ

Мултисеален външен
ДТДИУРИ

Мултисеален цялостен
ДТДИУРИ

Мултисеален дукоален
ДТДИУРИ

Мултисеален дукоплетен
ДТДИУРИ

Мултисеплетен
ДТДИУРИ

Отделен ДТДИУРИ
Съставен ДТДИУРИ

Самостоен ДТДИУРИ

Дерелевантен
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ДТДИУРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ДТДИУРИ

Мултисеплетен
външен
ДТДИУРИ

Мултисеплетен
цялостен
ДТДИУРИ

Мултисеплетен
дукоален
ДТДИУРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ДТДИУРИ

Пояснения за табл 1. ДТДИУРИ означава дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всеки ДТДИУРИ се отнася за определен
типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДТДИУРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният ДТДИУРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СДТДИУРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИУРИ, а другият за
СДТДИУРИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДТДИУРИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран ДТДИУРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

Градивни ДТДИУРИ
Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

1

изх

ТИУР същност (вътрешна определеност на
ТИУРП; източник на
явлението)

ТИУР явление (външна
определеност
на ТИУРП;
начин на изразяване на същността)

ТИУР диспозит (цялостна
определеност
на ТИУРП,
която има йерархичен характер)

ТИУР диспозант

ТИУР диспозат
(ТИУР диспозификат)

2

изх

ТИУР съдържание
(вътрешно
състояние на
ТИУРП; източник на
формата)

ТИУР форма
(външно състояние на
ТИУРП; начин на съществуване на съдържанието)

ТИУР специфит (цялостно
състояние на
ТИУРП, което
има устойчив
характер)

ТИУР специфант

ТИУР специфат (ТИУР спецификат)

3

изх

ТИУР субстанция (вътрешно същество или
основание на
ТИУРП; източник на
суперстантата)

ТИУР суперстанта (външно същество или основание на
ТИУРП; начин на реализиране на субстанцията)

ТИУР сустит
(цялостно
същество или
основание на
ТИУРП, което
има динамичен
характер)

ТИУР сустант

ТИУР сустат (ТИУР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

2

мпл

едн

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

ТИУР
диспецифант

ТИУР
диспецификант

ТИУР есфеноформант

ТИУР есфеноформат

ТИУР
диспецифат

ТИУР
диспецификат

ТИУР есфеноформ
атант

ТИУР есфеноформ
атат

ТИУР
диспецифит

ТИУР
диспецифитит

ТИУР есфеноформатинт

ТИУР есфеноформатит

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ТИУР същина (есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИУРП; източник на
проявлението)

ТИУР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИУРП; начин на изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформит
(цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ТИУР есконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на проявлението)

ТИУР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на ТИУРП; което
има йерархична
устойчивост)

ТИУР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИУРП;
единен източник на
проявлението)

ТИУР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИУРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

2

мал

3

мпл

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ТИУР субстрат (вътрешна основа на
ТИУРП; източник на
суперстрата)

ТИУР суперстрат
(супформа)
(външна основа на ТИУРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИУР сустрит (цялостна основа на
ТИУРП, която има динамична устойчивост)

ТИУР специсустант

ТИУР специсустификант

ТИУР сустрант

ТИУР сустрат

ТИУР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИУР
суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИУР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИУРП, която има динамична
устойчивост)

ТИУР специсустат

ТИУР специсустификат

ТИУР сустратант

ТИУР сустратат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ТИУР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
единен източник на
суперстратита)

ТИУР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИУРП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

ТИУР сустрататит
(единна цялостна основа на ТИУРП,
която има
динамична
устойчивост)
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ТИУР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

3

мпл

едн

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ТИУР смисъл (вътрешно предназначение
на ТИУРП;
източник супсенса)

ТИУР супсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ТИУРП; начин на постигане на смисъла)

ТИУР сусенсит (цялостно
предназначение на ТИУРП,
което има йерархична динамичност)

ТИУР дисустант

ТИУР дисустификант

ТИУР сусенсант

ТИУР сусенсат

ТИУР сенстат (съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИУРП;
съвкупностен
източник супсенса)

ТИУР супсенстат (съвкупностно
външно предназначение на
ТИУРП; съвкупностен
начин на постигане на
смисъла)

ТИУР сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение на
ТИУРП, което
има йерархична динамичност)

ТИУР дисустат

ТИУР дисустификат

ТИУР сенсит
(единно вътрешно предназначение
на ТИУРП;
единен източник супсенса)

ТИУР супсенсит (единно външно
предназначение на
ТИУРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ТИУР сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ТИУРП,
което има йерархична динамичност)

ТИУР дисустит

ТИУР дисустифитит

ТИУР сусенстинт

ТИУР сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ТИУР естество (природа)
(вътрешна
реалност на
ТИУРП; източник на
дадеността)

ТИУР даденост (външна
реалност на
ТИУРП; начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ТИУР реалитит (цялостна
реалност на
ТИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР тристрант

ТИУР
тристратиф
икант

ТИУР реалитант

ТИУР реалитат

ТИУР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИУРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИУР фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИУРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИУР реалититатат (съвкупностна
цялостна реалност на
ТИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР тристрат

ТИУР
тристратиф
икат

ТИУР реалититант

ТИУР реали-титат

ТИУР натуритит (единна вътрешна
реалност на
ТИУРП; единен източник
на дадеността)

ТИУР фактитит (единна
външна реалност на
ТИУРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИУР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ТИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР тристрит

ТИУР
тристратиф
итит

ТИУР реали-титинт

ТИУР реали-титит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. ДТДИУРИ означава дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИУРИ, мал – мултисеален ДТДИУРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИУРИ, едн – единен ДТДИУРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават
само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИУРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението типичен икоуниреномически, което е
означено с ТИУР. Всеки ДТДИУРИ се отнася за определен типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДТДИУРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният ДТДИУРИ е системен дерелевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент (СДТДИУРИ). Затова настоящата таблица
има още два варианта – единият за ОДТДИУРИ, а другият за СДТДИУРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент [1]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

Градивни ДТДИУРИ
Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

1

изх

ИУР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИУРП; източник на
феността)

ИУР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИУРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИУР диспотит (типичен
диспозит)
(цялостна
определеност на
ТИУРП, която има йерархичен характер)

ИУР диспотант
типичен
диспозант)

ИУР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИУР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИУРП;
източник на
актива)

ИУР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИУРП;
начин на
съществуване на контива)

ИУР специтит (типичен
специфит)
(цялостно
състояние на
ТИУРП, което има устойчив характер)

ИУР специтант
(типичен
специфант)

ИУР специтат (типичен специфат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3

изх

ИУР субстат (типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИУРП; източник на
запаса)

ИУР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИУРП; начин на реализиране на
субстата)

ИУР сустатит (типичен
сустит) (цялостно същество или
основание на
ТИУРП, което има динамичен характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент [2]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

2

Градивни ДТДИУРИ

Цялостни
ДТДИУРИ

Дукоални
ДТДИУРИ

Дукоплетни
ДТДИУРИ

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ИУР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на

ИУР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИУРП; начин на изявяване на
типосъщината)

ИУР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ИУР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИУР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИУР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИУР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИУР типоИУР типоесконтентат феноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на
тие на
ТИУРП;
ТИУРП; съвсъвкупноскупностен
тен източник
начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

ИУР типесфеноформататат (типичен есфеноформататат)
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична
устойчивост)

ИУР типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИУР типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИУР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИУР типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)

ТИУРП; източник на
типопроявлението)

мпл

Съвместими ДТДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типоИУР типоесконтентит феноформа(типичен
тит (типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИУРП;
ТИУРП;
единен изединен наточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

ИУР типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

193

ИУР типо- ИУР типодиспецидиспецифит (типи- фитит (тичен
пичен дисдиспеципецифитит)
фит)
ИУР типо- ИУР типоесфеноесфеноформатинт форматит
(типичен
(типичен
есфеноесфеноформатинт) форматит)

1505

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент [3]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

2

мал

3

мпл

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ
Дукоални
ДТДИУРИ

ИУР типоспецисустант
(типичен
специсустант)

ИУР типоспецисустификант (типичен специсустификант)

ИУР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИУР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИУР типоспецисустат (типичен специсустат)

ИУР типоспецисустификат (типичен специсустификат)

ИУР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИУР типосустратат
(типичен
сустратат)

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ИУР типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИУРП; източник на
типосуперстрата)

ИУР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИУРП; начин на осъществяване
на типосубстрата)

ИУР типосустрит (типичен сустрит) (цялостна основа
на ТИУРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИУР типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на ТИУРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИУР типосуперстратат (типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на ТИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИУР типосустрататат
(типичен сустрататат)
(съвкупностна цялостна
основа на
ТИУРП, която има динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
единен източник на
типосуперстратита)

ИУР типосуперстратит (типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИУРП;
единен начин на осъществяване
на типосубстратита)

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИУРП, която има динамична
устойчивост)

195

ИУР типоспецисустит (типичен специсустит)

ИУР типоспецисустифитит (типичен специсустифитит)

ИУР типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИУР типосустратит
(типичен
сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент [4]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

3

мпл

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ
Дукоални
ДТДИУРИ

ИУР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИУР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИУР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИУР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИУР типодисустат
(типичен
дисустат)

ИУР типодисустификат (типичен дисустификат)

ИУР типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИУР типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ИУР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИУРП;
източник
типосупсенса)

ИУР типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИУРП; начин на постигане на
типосмисъла)

ИУР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на
ТИУРП, което има йерархична динамичност)

ИУР типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИУРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИУР типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИУР типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на
ТИУРП, което има йерархична динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИУРП;
единен източник типосупсенса)

ИУР типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИУРП;
единен начин на постигане на
типосмисъла)

ИУР типосу- ИУР типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИУР типона ТИУРП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент [5]
Клетъчни ДТДИУРИ
Основни ДТДИУРИ
Самостойни
ДТДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни ДТДИУРИ

Съвместими ДТДИУРИ
Дукоални
ДТДИУРИ

ИУР типотристрант (типичен
тристрант)

ИУР типотристратификант (типичен
тристратификант)

ИУР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИУР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИУР типореалититант (типичен реалититант)

ИУР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
ДТДИУРИ

Външни
ДТДИУРИ

ИУР типоестество
(типично
естество)
(вътрешна
реалност на
ТИУРП; източник на
дадеността)

ИУР типодаденост
(типична
даденост)
(външна реалност на
ТИУРП; начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИУР типореалитит (типичен реалитит) (цялостна реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР типонатуритат
(типичен
натуритат)
(съвкупностна вътрешна реалност на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на типодадеността)

ИУР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИУР типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИУРП;
единен източник на
типодадеността)

ИУР типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИУРП;
единен начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИУР типореалититатит
(типичен реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР типотристрит (типичен тристрит)

ИУР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИУР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИУР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 3. ДТДИУРИ означава дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен ДТДИУРИ, мал – мултисеален ДТДИУРИ, мпл – мултисеплетен ДТДИУРИ, едн – единен ДТДИУРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават
само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни ДТДИУРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икоуниреномически, което за краткост е
означено с ИУР или е пропуснато. Всеки ДТДИУРИ се отнася за определен
дерелевантен типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е
икоуниреномически обект, съответният ДТДИУРИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а когато
е икоуниреномическа система, съответният ДТДИУРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СДТДИУРИ).
Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИУРИ, а
другият за СДТДИУРИ.
В табл. 4, 5 и 6 са посочени някои разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икоуниреномическа същност и
икоуниреномическо явление, икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ съдържание-форма и същностявление) [1]
ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП

ТИУР форма
Формален
ТИУРСП
(външно състояние
на ТИУРП)

(цялостна определеност на ТИУРП)

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР фодиспозит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)
Форма на диспозита
Форма на диспозитния ТИУРП
Диспозитна форма

ТИУР фосъщност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИУРП)
Форма на същността
Форма на същностния ТИУРСП
Същностна форма

ТИУР фофеномен
(външно състояние
на външната определеност на ТИУРП)
Форма на явлението
Форма на феноменния ТИУРСП
Феноменна форма

ТИУР диспоформа
(цялостна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на формата
Диспозит на формалния ТИУРСП
Формален диспозит

ТИУР есформа
(вътрешна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Същност на формата
Същност на формалния ТИУРСП
Формална същност

ТИУР феноформа
(външна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Явление на формата
Явление на формалния ТИУРСП
Формално явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ съдържание-форма и същностявление) [2]
ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП

ТИУР съдържание
Съдържателен
ТИУРСП
(вътрешно състояние на ТИУРП)

(цялостна определеност на ТИУРП)

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР кодиспозит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)
Съдържание на диспозита
Съдържание на диспозитния ТИУРП
Диспозитно съдържание

ТИУР косъщност
ТИУР кофеномен
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИУРП)
леност на ТИУРП)
Съдържание на същСъдържание на явността
лението
Съдържание на същ- Съдържание на феностния ТИУРСП
номенния ТИУРСП
Същностно съдърФеноменно съдържание
жание

ТИУР диспосъдържание
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на съдържанието
Диспозит на съдържателния ТИУРСП
Съдържателен диспозит

ТИУР ессъдържание
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Същност на съдържанието
Същност на съдържателния ТИУРСП
Съдържателна същност
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ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР феносъдържание
(външна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Явление на съдържанието
Явление на съдържателния ТИУРСП
Съдържателно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически
икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ съдържание-форма и същностявление) [3]
ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)
ТИУР специдиспозит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)

ТИУР специфит
Специфитен
ТИУРП
(цялостно състояние на ТИУРП)

Специфит на диспозита
Специфит на диспозитния ТИУРП
Диспозитен специфит
ТИУР диспоспецифит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на специфита
Диспозит на специфитния ТИУРП
Специфитен диспозит

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР специсъщност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИУРП)
Специфит на същността
Специфит на същностния ТИУРСП
Същностен специфит

ТИУР специфеномен
(цялостно състояние
на външната определеност на ТИУРП)

ТИУР есспецифит

ТИУР феноспецифит
(външна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Явление на специфита
Явление на специфитния ТИУРП
Специфитно явление

(вътрешна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Същност на специфита
Същност на специфитния ТИУРП
Специфитна същност

Специфит на явлението
Специфит на феноменния ТИУРСП
Феноменен специфит

Пояснения за табл. 4. ДТДИУРИ означава дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението
типичен икоуниреномически, което за краткост е пропуснато за част от
понятията. За останалалата част от тях е използвано означението ТИУР
(типичен икоуниреномически). Всеки ДТДИУРИ се отнася за определен
типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е
икоуниреномически обект, съответният ДТДИУРИ е обектен дерелевантен
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа
система, съответният ДТДИУРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СДТДИУРИ). Когато даден ТИУРП е
типичен подикоуниреномически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент) на друг ТИУРП, даденият ТИУРП е типичен икоуниреномически субпредмет (ТИУРСП), а съответстващите му
ДТДИУРИ са дерелевантни типични диалектически икоуниреномически
субингредиенти (ДТДИУРСИ). Когато ТИУРСП е икоуниреномически обект
(икоуниреномически субобект, икоуниреномически подобект), съответният
ДТДИУРСИ е обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (ОДТДИУРСИ), а когато е икоуниреномическа система (икоуниреномическа субситема, икоуниреномическа подосистема), съответният ДТДИУРСИ е системен дерелевантен типичен диалектически
икоуниреномически субингредиент (СДДИУРСИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОДТДИУРСИ, а другият за СДТДИУРСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 5 и 6 на другите дерелевантни
разновидности на типичния диалектически икоуниреномически субингредиент.
В табл. 4 са посочени основните есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икоуниреномически специдиспозит* (typical ecounirenomic
specidisposite), типична икоуниреномическа специсъщност* (typical ecounirenomic speciessence) и типичен икоуниреномически специфеномен* (typical
ecounirenomic speciphenomenon) и обратните им типичен икоуниреномически диспоспецифит* (typical ecounirenomic dispospecifite), типичен икоуниреномически есспецифит* (typical ecounirenomic esspecifite) и типичен икоуниреномически феноспецифит* (typical ecounirenomic phenospecifite);
(2) типичен икоуниреномически кодиспозит* (typical ecounirenomic
codisposite), типична икоуниреномическа косъщност* (typical ecounirenomic
coessence) и типичен икоуниреномически кофеномен* (typical ecounirenomic
cophenomenon) и обратните им типично икоуниреномическо диспосъдържание* (typical ecounirenomic dispocontent), типично икоуниреномическо
ессъдържание* (typical ecounirenomic escontent) и типично икоуниреномическо феносъдържание* (typical ecounirenomic phenocontent);
(3) типичен икоуниреномически фодиспозит* (typical ecounirenomic fodisposite), типична икоуниреномическа фосъщност* (typical ecounirenomic
foessence) и типичен икоуниреномически фофеномен* (typical ecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fophenomenon) и обратните им типична икоуниреномическа диспоформа*
(typical ecounirenomic dispoform), типична икоуниреномическа есформа*
(typical ecounirenomic esform) и типична икоуниреномическа феноформа*
(typical ecounirenomic phenoform).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и същностявление) [1]

ТИУР суперстанта
Суперстантен
ТИУРСП
(външно същество
или основание на
ТИУРП)

ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР суперсдиспозит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на диспозита
Суперстанта на диспозитния ТИУРП
Диспозитна суперстанта

ТИУР суперссъщност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на същността
Суперстанта на същностния ТИУРСП
Същностна суперстанта

ТИУР суперсфеномен
(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на явлението
Суперстанта на феноменния ТИУРСП
Феноменна суперстанта

ТИУР сиспосуперстанта
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на суперстантата
Диспозит на суперстантния ТИУРСП
Суперстантен диспозит

ТИУР ессуперстанта
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на суперстантата
Същност на суперстантния ТИУРСП
Суперстантна същност

ТИУР феносуперстанта
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на суперстантата
Явление на суперстантния ТИУРСП
Суперстантно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и същностявление) [2]

ТИУР субстанция
Субстанциален
ТИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИУРП)

ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР субсдиспозит
(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Субстанция на диспозита
Субстанция на диспозитния ТИУРП
Диспозитна субстанция

ТИУР субссъщност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Субстанция на същността
Субстанция на същностния ТИУРСП
Същностна субстанция

ТИУР субсфеномен
(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Субстанция на явлението
Субстанция на феноменния ТИУРСП
Феноменна субстанция

ТИУР диспосубстанция
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на субстанцията
Диспозит на субстанциалния
ТИУРСП
Субстанциален
диспозит

ТИУР ессубстанция

ТИУР феносубстанция
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на субстанцията
Явление на субстанциалния ТИУРСП

(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на субстанцията
Същност на субстанциалния
ТИУРСП
Субстанциална същност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и същностявление) [3]

ТИУР сустит
Суститен ТИУРП
(цялостно същество
или основание на
ТИУРП)

ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ТИУР сустидиспозит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Сустит на диспозита
Сустит на диспозитния ТИУРП
Диспозитен сустит

ТИУР сустисъщност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Сустит на същността
Сустит на същностния ТИУРСП
Същностен сустит

ТИУР сустифеномен
(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Сустит на явлението
Сустит на феноменния ТИУРСП
Феноменен сустит

ТИУР диспосустит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на сустита
Диспозит на суститния ТИУРП
Суститен диспозит

ТИУР ессустит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на сустита
Същност на суститния ТИУРП
Суститна същност

ТИУР феносустит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на сустита
Явление на суститния ТИУРП
Суститно явление

ТИУР диспозит
Диспозитен ТИУРП

ТИУР същност
Същностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ТИУР явление
Феноменен
ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

(цялостна определеност на ТИУРП)

В табл. 5 са посочени основните сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икоуниреномически сустидиспозит* (typical ecounirenomic
sustidisposite), типична икоуниреномическа сустисъщност* (typical ecouni207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------renomic sustiessence) и типичен икоуниреномически сустифеномен* (typical
ecounirenomic sustiphenomenon) и обратните им типичен икоуниреномически
диспосустит* (typical ecounirenomic disposustite), типичен икоуниреномически ессустит* (typical ecounirenomic essustite) и типичен икоуниреномически феносустит* (typical ecounirenomic phenosustite);
(2) типичен икоуниреномически субсдиспозит* (typical ecounirenomic
subsdisposite), типична икоуниреномическа субссъщност* (typical ecounirenomic subsessence) и типичен икоуниреномически субсфеномен* (typical
ecounirenomic subsphenomenon) и обратните им типична икоуниреномическа
диспосубстанция* (typical ecounirenomic disposubstance), типична икоуниреномическа ессубстанция* (typical ecounirenomic essubstance) и типична икоуниреномическа феносубстанция* (typical ecounirenomic phenosubstance);
(3) типичен икоуниреномически суперсдиспозит* (typical ecounirenomic
supersdisposite), типична икоуниреномическа суперссъщност* (typical
ecounirenomic supersessence) и типичен икоуниреномически суперсфеномен* (typical ecounirenomic supersphenomenon) и обратните им типична икоуниреномическа диспосуперстанта* (typical ecounirenomic disposuperstant),
типична икоуниреномическа ессуперстанта* (typical ecounirenomic essuperstant) и типична икоуниреномическа феносуперстанта* (typical ecounirenomic phenosuperstant).
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ТИУР суперстанта
Суперстантен
ТИУРСП
(външно същество
или основание на
ТИУРП)

ТИУР специфит
Специфитен ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ТИУР съдържание
Съдържателен ТИУРСП
(вътрешно състояние
на ТИУРП)

ТИУР форма
Формален ТИУРСП
(външно състояние
на ТИУРП)

ТИУР суперсспецифит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Суперстанта на специфита
Суперстанта на специфитния ТИУРП

ТИУР суперссъдържание
(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИУРП)
Суперстанта на съдържанието
Суперстанта на съдържателния
ТИУРСП
Съдържателна суперстанта

ТИУР суперсформа

Специфитна суперстанта

ТИУР специсуперс- ТИУР косуперстантанта
та
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИУРП)
ТИУРП)
Специфит на суперсСъдържание на сутантата
перстантата
Специфит на суперсСъдържание на сутантния ТИУРСП
перстантния
ИУРСП
Суперстантен спеСуперстантно съцифит
държание
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(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Суперстанта на формата
Суперстанта на формалния
ТИУРСП
Формална суперстанта
ТИУР фосуперстанта
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИУРП)
Форма на суперстантата
Форма на суперстантния ТИУРСП
Суперстантна форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) [2]

ТИУР Субстанция
Субстанциален
ТИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИУРП)

ТИУР специфит
Специфитен ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ТИУР съдържание
Съдържателен ТИУРСП
(вътрешно състояние
на ТИУРП)

ТИУР форма
Формален ТИУРСП
(външно състояние
на ТИУРП)

ТИУР субсспецифит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Субстанция на специфита
Субстанция на специфитния ТИУРП

ТИУР субсформа

Специфитна субстанция

ТИУР субссъдържание
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИУРП)
Субстанция на съдържанието
Субстанция на съдържателния
ТИУРСП
Съдържателна субстанция

ТИУР специсубстанция
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИУРП)
Специфит на субстанцията
Специфит на субстанциалния ТИУРСП
Субстанциален специфит

ТИУР косубстанция
(вътрешно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИУРП)
Съдържание на субстанцията
Съдържание на субстанциалния
ТИУРСП
Субстанциално съдържание
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(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Субстанция на формата
Субстанция на формалния ТИУРСП
Формална субстанция
ТИУР фосубстанция
(външно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИУРП)
Форма на субстанцията
Форма на субстанциалния ТИУРСП
Субстанциална форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстанция-суперстанта и съдържаниеформа) [3]

ТИУР сустит
Суститен ТИУРП
(цялостно същество
или основание на
ТИУРП)

ТИУР специфит
Специфитен
ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ТИУР съдържание
Съдържателен
ТИУРСП
(вътрешно състояние
на ТИУРП)

ТИУР форма
Формален
ТИУРСП
(външно състояние
на ТИУРП)

ТИУР сустиспецифит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Сустит на специфита

ТИУР сустисъдържание
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИУРП)
Сустит на съдържанието
Сустит на съдържателния ТИУРСП
Съдържателен сустит

ТИУР сустиформа

Сустит на специфитния ТИУРП
Специфитен сустит

ТИУР специсустит
ТИУР косустит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИУРП)
ние на ТИУРП)
Специфит на сустита Съдържание на сустита
Специфит на сустит- Съдържание на сусния ТИУРП
титния ТИУРП
Суститен специфит
Суститно съдържание

(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Сустит на формата
Сустит на формалния ТИУРСП
Формален сустит
ТИУР фосустит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИУРП)
Форма на сустита
Форма на суститния
ТИУРП
Суститна форма

В табл. 6 са посочени основните сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) типичен икоуниреномически сустиспецифит* (typical ecounirenomic
sustispecifite), типично икоуниреномическо сустисъдържание* (typical
ecounirenomic susticontent) и типична икоуниреномическа сустиформа*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(typical ecounirenomic sustiform) и обратните им типичен икоуниреномически
специсустит* (typical ecounirenomic specisustite), типичен икоуниреномически косустит* (typical ecounirenomic cosustite) и типичен икоуниреномически
фосустит* (typical ecounirenomic fosustite);
(2) типичен икоуниреномически субспецифит* (typical ecounirenomic
subsspecifite), типично икоуниреномическо субссъдържание* (typical ecounirenomic subscontent) и типична икоуниреномическа субсформа* (typical
ecounirenomic subsform) и обратните им типична икоуниреномическа специсубстанция* (typical ecounirenomic specisubstance), типична икоуниреномическа косубстанция* (typical ecounirenomic cosubstance) и типична икоуниреномическа фосубстанция* (typical ecounirenomic fosubstance);
(3) типичен икоуниреномически суперсспецифит* (typical ecounirenomic supersspecifite), типично икоуниреномическо суперссъдържание*
(typical ecounirenomic superscontent) и типична икоуниреномическа суперсформа* (typical ecounirenomic supersform) и обратните им типична икоуниреномическа специсуперстанта* (typical ecounirenomic specisuperstant), типична икоуниреномическа косуперстанта* (typical ecounirenomic cosuperstant) и типична икоуниреномическа фосуперстанта* (typical ecounirenomic
fosuperstant).
В табл. 7, 8 и 9 са посочени някои конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икоуниреномическа
ценностност и икоуниреномическа феност, икоуниреномически контив и икоуниреномически актив, икоуниреномически субстат и икоуниреномически запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ контив-актив
и ценностност-феност) [1]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)
ИУР фодиспотит
(външно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)
Форма на диспотита
ИУР актив
Активов ТИУРСП
(външно състояние
на ТИУРП)

Форма на диспотитния ТИУРП
Диспотитна форма

ИУР диспоактив
(цялостна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на актива
Диспозит на активовия ТИУРСП
Активов диспозит

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

ИУР фоценностност
(външно състояние
на вътрешната определеност на ТИУРП)
Форма на ценностността
Форма на ценностностния ТИУРСП
Ценностностна форма

ИУР фофеност
(външно състояние
на външната определеност на ТИУРП)
Форма на феността

ИУР есактив
(вътрешна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Същност на актива
Същност на активовия ТИУРСП
Активова същност

ИУР феноактив
(външна определеност на външното
състояние на
ТИУРП)
Явление на актива
Явление на активовия ТИУРСП
Активово явление
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(външна определеност на ТИУРП)

Форма на феностния
ТИУРСП
Феностна форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ контив-актив
и ценностност-феност) [2]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)

ИУР контив
Контивен ТИУРСП
(вътрешно състояние на ТИУРП)

ИУР кодиспотит
(вътрешно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)
Съдържание на
диспотита
Съдържание на диспотитния ТИУРП
Диспотитно съдържание
ИУР диспоконтив
(цялостна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на контива
Диспозит на контивния ТИУРСП
Контивен диспозит

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП
(външна определеност на ТИУРП)

ИУР коценностност
ИУР кофеност
(вътрешно състояние (вътрешно състояние
на вътрешната опре- на външната опредеделеност на ТИУРП)
леност на ТИУРП)
Съдържание на ценСъдържание на феностността
ността
Съдържание на ценСъдържание на феностностния
ностния ТИУРСП
ТИУРСП
Феностно съдържаЦенностностно съние
държание
ИУР есконтив
(вътрешна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Същност на контива
Същност на контивния ТИУРСП
Контивна същност

214

1526

ИУР феноконтив
(външна определеност на вътрешното
състояние на
ТИУРП)
Явление на контива
Явление на контивния ТИУРСП
Контивно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Конкретни есфеноформататитни разновидности на дерелевантния типичен
диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ контив-актив
и ценностност-феност) [3]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)
ИУР специдиспотит
(цялостно състояние
на цялостната определеност на ТИУРП)

ИУР специтит
Спецититен
ТИУРП
(цялостно състояние на ТИУРП)

Специфит на диспотита
Специфит на диспотитния ТИУРП
Диспотитен специфит

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

ИУР специценностност
(цялостно състояние
на вътрешната определеност на
ТИУРП)
Специфит на ценностността
Специфит на ценностностния
ТИУРСП
Ценностностен специфит

ИУР специфеност

(външна определеност на ТИУРП)

(цялостно състояние
на външната определеност на ТИУРП)
Специфит на феността
Специфит на феностния ТИУРСП
Феностен специфит

ИУР диспоспецитит
(цялостна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Диспозит на специтита
Диспозит на спецититния ТИУРП
Спецититен диспозит

ИУР есспецитит
(вътрешна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Същност на специтита
Същност на спецититния ТИУРП
Спецититна същност

ИУР феноспецитит
(външна определеност на цялостното
състояние на
ТИУРП)
Явление на специтита
Явление на спецититния ТИУРП
Спецититно явление

ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

(цялостна определеност на ТИУРП)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 7. ДТДИУРИ означава дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всички понятия имат определението
икоуниреномически, което за краткост е означено с ИУР или е пропуснато.
Всеки ДТДИУРИ се отнася за определен типичен икоуниреномически предмет
(ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният ДТДИУРИ
е обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОДТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният
ДТДИУРИ е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СДТДИУРИ). Когато даден ТИУРП е типичен подикоуниреномически предмет (част, в т.ч. и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент) на друг ТИУРП, даденият ТИУРП е типичен икоуниреномически субпредмет (ТИУРСП), а съответстващите му ДТДИУРИ са дерелевантни типични диалектически икоуниреномически субингредиенти
(ДТДИУРСИ). Когато ТИУРСП е икоуниреномически обект (икоуниреномически субобект, икоуниреномически подобект), съответният ДТДИУРСИ е
обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (ОДТДИУРСИ), а когато е икоуниреномическа система (икоуниреномическа субситема, икоуниреномическа подосистема), съответният ДТДИУРСИ е системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (СДДИУРСИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОДТДИУРСИ, а другият за СДТДИУРСИ. Тези пояснения се отнасят и за табл. 8 и 9 на другите дерелевантни разновидности на
конкретния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент.
В табл. 7 са посочени конкретни есфеноформататитни разновидности
на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически специдиспотит* (ecounirenomic specidispotite),
икоуниреномическа специценностност* (ecounirenomic speciworthness) и
икоуниреномическа специфеност* (ecounirenomic specipheness) и обратните
им икоуниреномически диспоспецитит* (ecounirenomic dispospecitite), икоуниреномически есспецитит* (ecounirenomic esspecitite) и икоуниреномически феноспецитит* (ecounirenomic phenospecitite);
(2) икоуниреномически кодиспотит* (ecounirenomic codispotite), икоуниреномическа коценностност* (ecounirenomic coworthness) и икоуниреномическа кофеност* (ecounirenomic copheness) и обратните им икоуниреномически диспоконтив* (ecounirenomic dispoconassets), икоуниреномически
есконтив* (ecounirenomic esconassets) и икоуниреномически феноконтив*
(ecounirenomic phenoconassets);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икоуниреномически фодиспотит* (ecounirenomic fodispotite), икоуниреномическа фоценностност* (ecounirenomic foworthness) и икоуниреномическа фофеност* (ecounirenomic fopheness) и обратните им икоуниреномически диспоактив* (ecounirenomic dispoasset), икоуниреномически есактив* (ecounirenomic esasset) и икоуниреномически феноактив* (ecounirenomic phenoasset).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически коуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и ценностностфеност) [1]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

ИУР суперсфеност

Диспотитна суперстанта

ИУР суперсценностност
(външно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на ценностността
Суперстанта на ценностностния
ТИУРСП
Ценностностна суперстанта

Феностна суперстанта

ИУР диспозапас
(цялостна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на запаса
Диспозит на запасовия ТИУРСП
Запасов диспозит

ИУР есзапас
(вътрешна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на запаса
Същност на запасовия ТИУРСП
Запасова същност

ИУР фенозапас
(външна определеност на външното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на запаса
Явление на запасовия ТИУРСП
Запасово явление

(цялостна определеност на ТИУРП)

ИУР запас
Запасов ТИУРСП
(външно същество
или основание на
ТИУРП)

ИУР суперсдиспотит
(външно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на
диспотита
Суперстанта на диспотитния ТИУРП
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(външна определеност на ТИУРП)

(външно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Суперстанта на феността
Суперстанта на феностния ТИУРСП
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически коуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и ценностностфеност) [2]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)
ИУР субсдиспотит

ИУР субстат
Субстатен
ТИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИУРП)

(вътрешно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Субстанция на диспотита
Субстанция на диспотитния ТИУРП
Диспотитна субстанция
ИУР диспосубстат
(цялостна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на субстата
Диспозит на субстатния ТИУРСП
Субстатен диспозит

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

ИУР субсценностност
(вътрешно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Субстанция на ценностността
Субстанция на ценностностния
ТИУРСП
Ценностностна субстанция

ИУР субсфеност

(външна определеност на ТИУРП)

(вътрешно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Субстанция на феността
Субстанция на феностния ТИУРСП
Феностна субстанция

ИУР ессубстат
(вътрешна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на субстата

ИУР феносубстат
(външна определеност на вътрешното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на субстата

Същност на субстатния ТИУРСП
Субстатна същност

Явление на субстатния ТИУРСП
Субстатно явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически коуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и ценностностфеност) [3]
ИУР диспотит
Диспотитен ТИУРП
(цялостна определеност на ТИУРП)
ИУР сустидиспотит
(цялостно същество
или основание на
цялостната определеност на ТИУРП)
Сустит на диспотита
ИУР сустатит
Сустатитен
ТИУРП
(цялостно същество
или основание на
ТИУРП)

Сустит на диспотитния ТИУРП
Диспотитен сустит
ИУР диспосустатит
(цялостна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Диспозит на сустатита
Диспозит на сустатитния ТИУРП
Сустатитен диспозит

ИУР ценностност
Ценностностен
ТИУРСП
(вътрешна определеност на ТИУРП)

ИУР феност
Феностен ТИУРСП

ИУР сустиценностност
(цялостно същество
или основание на
вътрешната определеност на ТИУРП)
Сустит на ценностността
Сустит на ценностностния ТИУРСП
Ценностностен
сустит

ИУР сустифеност

ИУР ессустатит
(вътрешна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Същност на сустатита
Същност на сустатитния ТИУРП
Сустатитна същност

(външна определеност на ТИУРП)

(цялостно същество
или основание на
външната определеност на ТИУРП)
Сустит на феността
Сустит на феноностния ТИУРСП
Феностен сустит
ИУР феносустатит
(външна определеност на цялостното
същество или основание на ТИУРП)
Явление на сустатита
Явление на сустатитния ТИУРП
Сустатитно явление

В табл. 8 са посочени конкретни сусенстатитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически сустидиспотит* (ecounirenomic sustidispotite),
икоуниреномическа сустиценностност* (ecounirenomic sustiworthness) и
икоуниреномическа сустифеност* (ecounirenomic sustipheness) и обратните
им икоуниреномически диспосустатит* (ecounirenomic disposustatite), икоу220
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномически ессустатит* (ecounirenomic essustatite) и икоуниреномически феносустатит* (ecounirenomic phenosustatite);
(2) икоуниреномически субсдиспотит* (ecounirenomic subsdispotite),
икоуниреномическа субсценностност* (ecounirenomic subsworthness) и икоуниреномическа субсфеност* (ecounirenomic subspheness) и обратните им
икоуниреномически диспосубстат* (ecounirenomic disposubstatum), икоуниреномически ессубстат* (ecounirenomic essubstatum) и икоуниреномически
феносубстат* (ecounirenomic phenosubstatum);
(3) икоуниреномически суперсдиспотит* (ecounirenomic supersdispotite),
икоуниреномическа суперсценностност* (ecounirenomic supersworthness) и
икоуниреномическа суперсфеност* (ecounirenomic superspheness) и обратните им икоуниреномически диспозапас* (ecounirenomic dispostock), икоуниреномически есзапас* (ecounirenomic esstock) и икоуниреномически фенозапас* (ecounirenomic phenostock).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и контив-актив) [1]
ИУР специтит
Спецититен
ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ИУР запас
Запасов ТИУРСП
(външно същество
или основание на
ТИУРП)

ИУР контив
Контивен ТИУРСП

ИУР актив
Актнвов ТИУРСП

(вътрешно състояние
на ТИУРП)

(външно състояние
на ТИУРП)

ИУР суперсконтив

ИУР суперсактив

(външно същество
или основание на
вътретното състояние на ТИУРП)
Суперстанта на контива
Суперстанта на контивния ТИУРСП
Контивна суперстанта

(външно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Суперстанта на актива
Суперстанта на активовия ТИУРСП
Активова суперстанта

ИУР специзапас
ИУР козапас
(цялостно състояние (вътрешно състояние
на външното същес- на външното същество или основание на тво или основание на
ТИУРП)
ТИУРП)
Специфит на запаса Съдържание на запаса
Специфит на запасо- Съдържание на запавия ТИУРСП
совия ТИУРСП
Запасов специфит
Запасово съдържание

ИУР фозапас
(външно състояние
на на външното същество или основание на ТИУРП)
Форма на запаса

ИУР суперсспецитит
(външно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Суперстанта на специтита
Суперстанта на спецититния ТИУРП
Спецититна суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и контив-актив) [2]

ИУР Субстат
Субстатен
ТИУРСП
(вътрешно същество или основание на
ТИУРП)

ИУР специтит
Спецититен
ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ИУР контив
Контивен ТИУРСП

ИУР актив
Актнвов ТИУРСП

(вътрешно състояние
на ТИУРП)

(външно състояние
на ТИУРП)

ИУР субсспецитит
(вътрешно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Субстанция на специтита
Субстанция на спецититния ТИУРП
Спецититна субстанция

ИУР субсконтив
(вътрешно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИУРП)
Субстанция на контива
Субстанция на контивния ТИУРСП
Контивна субстанция

ИУР субсактив
(вътрешно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Субстанция на актива
Субстанция на активовия ТИУРСП
Активова субстанция

ИУР специсубстат
(цялостно състояние
на вътрешното същество или основание на ТИУРП)
Специфит на субстата
Специфит на субстатния ТИУРСП
Субстатен специфит

ИУР косубстат
ИУР фосубстат
(вътрешно състояние (външно състояние
на вътрешното съна вътрешното същество или основащество или основание на ТИУРП)
ние на ТИУРП)
Съдържание на субсФорма на субстата
тата
Съдържание на субс- Форма на субстатния
ТИУРСП
татния ТИУРСП
Субстатна форма
Субстатно съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Конкретни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (с първични ДИУРИ субстат-запас и контив-актив) [3]

ИУР сустатит
Сустатитен
ТИУРП
(цялостно същество
или основание на
ТИУРП)

ИУР специтит
Спецититен
ТИУРП
(цялостно състояние
на ТИУРП)

ИУР контив
Контивен ТИУРСП

ИУР актив
Актнвов ТИУРСП

(вътрешно състояние
на ТИУРП)

(външно състояние
на ТИУРП)

ИУР сустиспецитит
(цялостно същество
или основание на
цялостното състояние на ТИУРП)
Сустит на специтита
Сустит на спецититния ТИУРП
Спецититен сустит

ИУР сустиконтив
(цялостно същество
или основание на
вътрешното състояние на ТИУРП)
Сустит на контива
Сустит на контивния
ТИУРСП
Контивен сустит

ИУР сустиактив
(цялостно същество
или основание на
външното състояние
на ТИУРП)
Сустит на актива
Сустит на активовия
ТИУРСП
Активов сустит

ИУР специсустатит
ИУР косустатит
(цялостно състояние (вътрешно състояние
цялостното същество
на цялостното съили основание на
щество или основаТИУРП)
ние на ТИУРП)
Специфит на сустаСъдържание на сустита
татита
Специфит на сустаСъдържание на суститния ТИУРП
татитния ТИУРП
Сустатитен специСустатитно съдърфит
жание

ИУР фосустатит
(външно състояние
на цялостното същество или основание на ТИУРП)
Форма на сустатита
Форма на сустатитния ТИУРП
Сустатитна форма

В табл. 9 са посочени конкретни сустрататитни разновидности на дерелевантния типичен диалектически икоуниреномически субингредиент с
основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномически сустиспецитит* (ecounirenomic sustispecitite),
икоуниреномически сустиконтив* (ecounirenomic susticonassets) и икоуниреномически сустиактив* (ecounirenomic sustiasset) и обратните им икоуниреномически специсустатит* (ecounirenomic specisustatite), икоуниреномически косустатит* (ecounirenomic cosustatite) и икоуниреномически фосустатит* (ecounirenomic fosustatite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икоуниреномически субспецитит* (ecounirenomic subsspecitite), икоуниреномически субсконтив* (ecounirenomic subsconassets) и икоуниреномически субсактив* (ecounirenomic subsasset) и обратните им икоуниреномически специсубстат* (ecounirenomic specisubstatum), икоуниреномически
косубстат* (ecounirenomic cosubstatum) и икоуниреномически фосубстат*
(ecounirenomic fosubstatum);
(3) икоуниреномически суперсспецитит* (ecounirenomic supersspecitite),
икоуниреномически суперсконтив* (ecounirenomic supersconassets) и икоуниреномически суперсактив* (ecounirenomic supersasset) и обратните им
икоуниреномически специзапас* (ecounirenomic specistock), икоуниреномически козапас* (ecounirenomic costock) и икоуниреномически фозапас*
(ecounirenomic fostock).
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredient)
(ки) – във:
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент;
външен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент).
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic exoobsiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic exoobtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic exostatiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic exosubtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоалностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните оперативни
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните рационални
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти;
уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subexoobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subexostatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subexosubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subtenobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic tenobsiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic tenobtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic tenstatiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти.
ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic tensubtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти.
ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(derelevant typical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА
(derelevant dialectical economic cell) (ки) – във:
дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически
икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелеван262
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА
(derelevant dialectical ecotechnomic cell) (ки) – във:
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалек263
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единнна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дереле-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (derelevant economic cell)
(ки) – във:
дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически
икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (derelevant ecotechnomic cell) (ки) – във:
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единнна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecocorenomic exoingredients) (*) –
два диалектически икокореномически ексоингредиента (ДИКРЕИ), които не са
подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и
външна страна на икокореномическия ексопредмет (например икокореномическа ексосъщност и икокореномическа ексоформа), но могат да се съчетават
като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети ДИКРЕИ. Тогава те
съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент и външен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент). Отделен ДИКРЕИ може да се определи като дерелевантен
диалектически икокореномически ексоингредиент (ДДИКРЕИ) само когато е
съпоставен с друг отделен ДИКРЕИ. Релевантните диалектически икокореномически ексоингредиенти (РДИКРЕИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИКРЕИ) в качеството им на вътрешен
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент и външен
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент). Дерелевантните
ДИКРЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИКРЕИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИКРЕИ са
съвместими диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент), като първите са подходящи за
пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecocorenomic ingredients) (*) – два диалектически икокоиреномически ингредиента (ДИКРИ), които не са подходящи
за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икокоиреномическия предмет (например икокоиреномическа същност и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокоиреномическа форма), но могат да се съчетават като такива косвено
(опосредствано) с помощта на трети ДИКРИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент и външен дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент). Те образуват
двойка от градивни диалектически икокоиреномически ингредиенти (вж.
диалектически икокоиреномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икокоиреномически ингредиенти (вж. дерелевантен
диалектически икокоиреномически ингредиент). Отделен ДИКРИ може да се
определи като дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент
(ДДИКРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИКРИ. Релевантните
диалектически икокоиреномически ингредиенти (РДИКРИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИКРИ) в качеството
им на вътрешен релевантен диалектически икокоиреномически ингредиент и външен релевантен диалектически икокоиреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокоиреномически ингредиент). Дерелевантните ДИКРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е
постигнато с посредничеството на трети ДИКРИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИКРИ са
съвместими диалектически икокоиреномически ингредиенти (вж. диалектически икокоиреномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко
съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecocorenomic subexoingredients) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОИРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecocorenomic subingredients) – вж.
дерелевантен диалектически икокоиреномически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical economic exoingredients) (*) – два диалектически икономически ексоингредиента (ДИЕИ), които не са подходящи за
пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна
на икономическия ексопредмет (например икономическа ексосъщност и икономическа ексоформа), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помоща трети ДИЕИ. Тогава те съответно са вътрешен дереле269
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икономически ексоингредиент и външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. диалектически
икономически ексоингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически
икономически ексоингредиент). Отделен ДИЕИ може да се определи като дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИЕИ. Релевантните диалектически икономически ексоингредиенти (ДИЕИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без
посредничеството на трети ДИЕИ) в качеството им на вътрешен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически
икономически ексоингредиент). Дерелевантните ДИЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на
трети ДИЕИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл
релевантните и дедерелевантните ДИЕИ са съвместими диалектически икономически ексоингредиенти (вж. диалектически икономически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical economic ingredients) (*) – два диалектически
икономически ингредиента (ДИИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икономическия предмет (например икономическа същност и икономическа форма), но
могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помоща трети
ДИИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент и външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икономически ингредиенти (вж. диалектически икономически ингредиент), наречени градивни
дерелевантни диалектически икономически ингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент). Отделен ДИИ може да се определи като дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ДДИИ)
само когато е съпоставен с друг отделен ДИИ. Релевантните диалектически
икономически ингредиенти (РДИИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без
270

1582

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------посредничеството на трети ДИИ) в качеството им на вътрешен релевантен
диалектически икономически ингредиент и външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент). Дерелевантните ДИИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ДИИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дедерелевантните ДИИ са съвместими диалектически икономически
ингредиенти (вж. диалектически икономически ингредиент), като първите са
подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecorenomic exoingredients) (*) – два
диалектически икореномически ексоингредиента (ДИРЕИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна
страна на икореномическия ексопредмет (например икореномическа ексосъщност и икореномическа ексоформа), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети ДИРЕИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент и
външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), наречени градивни
дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент). Отделен ДИРЕИ
може да се определи като дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИРЕИ. Релевантните диалектически икореномически ексоингредиенти (РДИРЕИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИРЕИ) в качеството им на вътрешен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент).
Дерелевантните ДИРЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното
съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИРЕИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИРЕИ са съвместими диалектически икореномически ексоингредиен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecorenomic ingredients) (*) – два диалектически икореномически ингредиента (ДИРИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икореномическия предмет (например икореномическа същност и икореномическа
форма), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети ДИРИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент и външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически
икореномически ингредиенти (вж. диалектически икореномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икореномически
ингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент).
Отделен ДИРИ може да се определи като дерелевантен диалектически икореномически ингредиент (ДДИРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИРИ. Релевантните диалектически икореномически ингредиенти (РДИРИ) са
пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИРИ) в
качеството им на вътрешен релевантен диалектически икореномически
ингредиент и външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент). Дерелевантните ДИРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание
е постигнато с посредничеството на трети ДИРИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИРИ са
съвместими диалектически икореномически ингредиенти (вж. диалектически икореномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecorenomic subexoingredients) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecorenomic subingredients) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecotechnomic exoingredients) (*) – два
диалектически икотехномически ексоингредиента (ДИТЕИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икотехномическия ексопредмет (например икотехномическа
ексосъщност и икотехномическа ексоформа), но могат да се съчетават като
такива косвено (опосредствано) с помоща трети ДИТЕИ. Тогава те съответно
са вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
Те образуват двойка от градивни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент), наречени
градивни дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент). Отделен ДИТЕИ може да се определи като дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ДДИТЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИТЕИ. Релевантните диалектически икотехномически ексоингредиенти
(РДИТЕИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на
трети ДИТЕИ) в качеството им на вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент и външен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент). Дерелевантните ДИТЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на
трети ДИТЕИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл
релевантните и дедерелевантните ДИТЕИ са съвместими диалектически
икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически
ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не
са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecotechnomic ingredients) (*) – два диалектически икотехномически ингредиента (ДИТИ), които не са подходящи за пряко
(непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на
икотехномическия предмет (например икотехномическа същност и икотехномическа форма), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помоща трети ДИТИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и външен дерелевантен диа273
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически
ингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент). Отделен ДИТИ може да се определи като дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (ДДИТИ) само когато е съпоставен с
друг отделен ДИТИ. Релевантните диалектически икотехномически ингредиенти (РДИТИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството
на трети ДИТИ) в качеството им на вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент и външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент). Дерелевантните ДИТИ са косвено (опосредствено) съчетани
(косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИТИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дедерелевантните ДИТИ са съвместими диалектически икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически ингредиент), като първите са
подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecounirenomic exoingredients) (*) –
два диалектически икоуниреномически ексоингредиента (ДИУРЕИ), които не
са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна
и външна страна на икоуниреномическия ексопредмет (например икоуниреномическа ексосъщност и икоуниреномическа ексоформа), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети ДИУРЕИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент и външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически
икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент). Отделен ДИУРЕИ може да се определи като
дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ)
само когато е съпоставен с друг отделен ДИУРЕИ. Релевантните диалекти274
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икоуниреномически ексоингредиенти (РДИУРЕИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИУРЕИ) в качеството им
на вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
Дерелевантните ДИУРЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното
съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИУРЕИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИУРЕИ са съвместими диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко
съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecounirenomic ingredients) (*) – два диалектически икоуниреномически ингредиента (ДИУРИ), които не са подходящи
за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икоуниреномическия предмет (например икоуниреномическа същност и
икоуниреномическа форма), но могат да се съчетават като такива косвено
(опосредствано) с помощта на трети ДИУРИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент и външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент). Те образуват
двойка от градивни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. дерелевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент). Отделен ДИУРИ може да се
определи като дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(ДДИУРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИУРИ. Релевантните
диалектически икоуниреномически ингредиенти (РДИУРИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИУРИ) в качеството
им на вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент и външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент). Дерелевантните ДИУРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е
постигнато с посредничеството на трети ДИУРИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИУРИ са
275
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместими диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко
съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecounirenomic subexoingredients) – вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant dialectical ecounirenomic subingredients) – вж.
дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredients) (*) – два типични диалектически икокореномически ингредиента
(ТДИКРИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като
двойка от вътрешна и външна страна на типичния икокореномическия предмет
(например икокореномическа същност и икокореномическа форма), но могат
да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети
ТДИКРИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент и външен дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент). Отделен ТДИКРИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент (ДТДИКРИ) само когато е съпоставен с друг
отделен ТДИКРИ. Релевантните типични диалектически икокореномически
ингредиенти (РТДИКРИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИКРИ) в качеството им на вътрешен релевантен
типичен диалектически икокореномически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент). Дерелевантните ТДИКРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание
е постигнато с посредничеството на трети ТДИКРИ, който е дерелевантен по
отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ТДИК276
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РИ са съвместими типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент), като първите
са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecocorenomic
subingredients) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical economic ingredients) (*) – два
типични диалектически икономически ингредиента (ТДИИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икономическия предмет (например икономическа същност и
икономическа форма), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помоща трети ТДИИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент и външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент). Те образуват
двойка от градивни типични диалектически икономически ингредиенти
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент), наречени градивни
дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти (вж.
дерелевантен типични диалектически икономически ингредиент). Отделен
ТДИИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ДТДИИ) само когато е съпоставен с друг отделен ТДИИ.
Релевантните типични диалектически икономически ингредиенти (РТДИИ)
са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ТДИИ)
в качеството им на вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент). Дерелевантните ТДИИ са косвено (опосредствено) съчетани
(косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дедерелевантните ТДИИ са съвместими типични диалектически икономически ингредиенти (вж. типичен диалектически икономически ингредиент),

277

1589

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за
пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecorenomic ingredients) (*)
– два типични диалектически икореномически ингредиента (ТДИРИ), които
не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на типичния икореномическия предмет (например
икореномическа същност и икореномическа форма), но могат да се съчетават
като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети ТДИРИ. Тогава те
съответно са вътрешен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент). Отделен ТДИРИ може да се определи като
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ДТДИРИ)
само когато е съпоставен с друг отделен ТДИРИ. Релевантните типични диалектически икореномически ингредиенти (РТДИРИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИРИ) в качеството им на вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и
външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент). Дерелевантните ТДИРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИРИ, който е дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните
ТДИРИ са съвместими типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент), като първите
са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко
съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecorenomic subingredients) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredients) (*) – два типични диалектически икотехномически ингредиента (ТДИТИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка
от вътрешна и външна страна на икотехномическия предмет (например икотехномическа същност и икотехномическа форма), но могат да се съчетават
като такива косвено (опосредствано) с помоща трети ТДИТИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент и външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически
икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни типични диалектически
икотехномически ингредиенти (вж. дерелевантен типични диалектически
икотехномически ингредиент). Отделен ТДИТИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ДТДИТИ)
само когато е съпоставен с друг отделен ТДИТИ. Релевантните типични диалектически икотехномически ингредиенти (РТДИТИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ТДИТИ) в качеството им на
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент). Дерелевантните ТДИТИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИТИ, който е
дерелевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дедерелевантните ТДИТИ са съвместими типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecounirenomic ingredients) (*) – два типични диалектически икоуниреномически ингредиента (ТДИУРИ), които не са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на типичния икоуниреномическия предмет
(например икоуниреномическа същност и икоуниреномическа форма), но могат да се съчетават като такива косвено (опосредствано) с помощта на трети
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИУРИ. Тогава те съответно са вътрешен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент и външен дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент), наречени градивни дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти
(вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
Отделен ТДИУРИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ДТДИУРИ) само когато е съпоставен с
друг отделен ТДИУРИ. Релевантните типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (РТДИУРИ) са пряко (непосредствено) съчетани (без
посредничеството на трети ДИУРИ) в качеството им на вътрешен релевантен
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент). Дерелевантните ТДИУРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание
е постигнато с посредничеството на трети ТДИУРИ, който е дерелевантен по
отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ТДИУРИ са съвместими типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко
съчетаване.
ДЕРЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (derelevant typical dialectical ecounirenomic
subingredients) – вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент.
ДЕРЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deretensive economic
growth), хипергенно-ретензивен икономически растеж, анизотропноретензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според релейната
бинарна типология на икономическия растеж) за (а) декатензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж
GI е по-малка от нула и тя е декатензивността на икономическия растеж), а
нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (по-голяма
от единица) e суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, къ280
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дето GI + AA = 1, или (б) деоптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е по-малка от нула и тя е
деоптензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж AI (по-голяма от единица) e суперцялостната катензивност на икономическия растеж, където GA + AI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
Тук зададената ретензивност на икономическия растеж GJ (по-малка от нула и тя е деретензивността на икономическия растеж) е общо понятие за декатензивност (която е зададената катензивност GI) и деоптензивност (която е
зададената оптензивност GA) на растежа. Нейната прилежаща ретензивност
на икономическия растеж AJ (по-голяма от единица и тя е суперцялостната
ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за суперцялостна
оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на декатензивността) и суперцялостна катензивност (която е прилежаща катензивност AI на деоптензивността), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност не само изобщо няма принос, но дори има и негативен принос при формирането на
темпа на деретензивния растеж, докато прилежащата ретензивност не само изцяло, но дори и повече това формира темпа на този растеж.
Деретензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоретензивния икономически растеж, изцяло-ретензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-ретензивния икономически растеж, инретензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деретензивния растеж са деретензивният продуктов
икономически растеж* (deretensive product economic growth), деретензивният факторов икономически растеж* (deretensive factor economic growth),
деретензивният полезностен икономически растеж* (deretensive utility
economic growth), деретензивният стойностен икономически растеж*
(deretensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също деретензивният стационарен икономически растеж* (deretensive stationary economic growth) и деретензивният нестационарен икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(deretensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deretensivition
of the economic growth) (*) – общо понятие за декатензивиране на икономическия растеж и деоптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато деретензивирането
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е деретензификация
на икономическия растеж (покачване на деретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деретензитета в темпа на
растежа), а когато деретензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субдеретензификация на икономическия растеж (спадане
на деретензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deretensity of
the economic growth), субадиретензивност на икономическия растеж, (*) –
ретензивност на икономическия растеж J < 0, която е общо понятие за декатензивност на икономическия растеж и деоптензивност на икономическия
растеж. Тя (а) е относително изразено отрицателно участие I < 0 на някакъв
идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, което участие е декатензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на идентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено отрицателно участие A < 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, което участие е деоптензивността на растежа и чрез
което (също в проценти) се измерва негативната роля на неидентифицирания
фактор при осъществяването на растежа. Деретензивността е разновидност е
на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставка на деаретензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между деретензитета на икономическия растеж j < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на деретензивността са деретензивността на продуктовия икономически растеж* (deretensity of the product economic growth), деретензивността на факторовия икономически растеж* (deretensity of the
factor economic growth), деретензивността на полезностния икономически
растеж* (deretensity of the utility economic growth), деретензивността на
стойностния икономически растеж* (deretensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна деретензивност на икономическия растеж* (constant deretensity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянната декатензивност и постоянната
деоптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива деретензивност на икономическия растеж* (variable
deretensity of the economic growth) (който е общо понятие за променливата декатензивност и променливата деоптензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деретензивност на икономическия растеж* (temporally-variable deretensity of the
economic growth) и невремево-променлива деретензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable deretensity of the economic growth)].
Промените на деретензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива деретензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата деретензивност са (а) покачващата се деретензивност на икономическия растеж* (raising deretensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се декатензивност и покачваща се деоптензивност на растежа), което е деоптензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащата деретензивност на икономическия растеж* (subsiding deretensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща декатензивност и
спадаща деоптензивност на растежа), което е субдеретензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деретен283
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност образуват понятието за неспадаща деретензивност на икономическия растеж* (unsubsiding deretensity of the economic growth) (общо понятие за
неспадаща декатензивност и неспадаща деоптензивност на растежа) [което е
несубдеретензификация на икономическия растеж* (unsubderetensification
of the economic growth)], а постоянната и спадащата деретензивност образуват
понятието за непокачваща се деретензивност на икономическия растеж*
(unraising deretensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се
декатензивност и непокачваща се деоптензивност на растежа) [което е недеретензификация на икономическия растеж* (underetensification of the
economic growth)].
ДЕРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (deretensitial
economic growth), субадиретензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има деретензивността на икономическия растеж (вж. и
деретензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на деретензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са декатензивностният икономически растеж и деоптензивностният икономически растеж.
ДЕРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deretensivity of the
economic growth), субадиретензитет на икономическия растеж, (*) – ретензитет на икономическия растеж j < 0, който е общо понятие за декатензитет на икономическия растеж и деоптензитет на икономическия растеж.
Той (а) е абсолютно изразено отрицателно участие i < 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж
y, което участие е декатензитетът на растежа и чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на идентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено отрицателно участие a < 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е деоптензитетът на растежа и чрез което
(също в процентни пунктове) се измерва негативната роля на неидентифицирания фактор при осъществяването на растежа. Деретензитетът е разновидност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на деаретензитета на икономическия растеж. Частното между деретензитета и темпа на растежа е деретензивността на икономическия растеж J < 0.
Разновидности на деретензитета са деретензитетът на продуктовия
икономически растеж* (deretensivity of the product economic growth), деретензитетът на факторовия икономически растеж* (deretensivity of the
factor economic growth), деретензитетът на полезностния икономически
растеж* (deretensivity of the utility economic growth), деретензитетът на
стойностния икономически растеж* (deretensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен деретензитет на икономическия растеж* (constant deretensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния декатензитет и постоянния деоптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив деретензитет на икономическия растеж* (variable deretensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за променливия декатензитет и
променливия деоптензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деретензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deretensivity of the economic growth) и невремево-променлив деретензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable deretensivity of the economic growth)]. Промените на деретензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на
факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
(вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да
се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
деретензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия деретензитет са (а) покачващият се деретензитет на икономическия растеж*
(raising deretensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се де285
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------катензитет и покачващ се деоптензитет на растежа), което е деоптензивиране
на икономическия растеж, и (б) спадащият деретензитет на икономическия растеж* (subsiding deretensivity of the economic growth) (общо понятие за
спадащ декатензитет и спадащ се деоптензитет на растежа), което е субдеретензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се деретензитет образуват понятието за неспадащ деретензитет
на икономическия растеж* (unsubsiding deretensivity of the economic growth)
(общо понятие за неспадащ декатензитет и неспадащ деоптензитет на растежа)
[което е несубдеретензивиране на икономическия растеж* (unsubderetensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият деретензитет образуват понятието за непокачващ се деретензитет на икономическия растеж* (unraising deretensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се декатензитет и непокачващ се деоптензитет на растежа) [което е недеретензивиране на икономическия растеж* (underetensivition of the
economic growth)].
ДЕРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за декатензификация на икономическия растеж и деоптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на деретензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на деретензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва деретензисуфикация на икономическия растеж* (deretensisufication of the economic growth) [което е същото като деретензифициране
на икономическия растеж* (deretensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва деретензидефикация на икономическия растеж* (deretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕРИВАТ (derivate) (кд) – във:
икономически дериват (същото като производен икономически ингредиент).
ДЕСКРИПТИВЕН ПОДХОД НА ОПТИМАЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(descriptive approach to optimal concordance of economic agents interest in
economic system) (в математическата икономика), синтетичен подход на
оптималното съгласуване интересите на участниците в икономическата
система, – подход, при който локалните критерии (локалните интереси на
участниците в икономическата система) са изходните при тяхното оптимално
съгласуване), като задачата се свежда до обединяването им в непротиворечива
система, удовлетворяваща цялостните интереси на обществото. Вж. оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система.
ДЕСТАБИЛИЗАТОР (destabilizer) (кд) – във:
икономически дестабилизатор (същото като дестабилизатор на икономическата система);
дестабилизатор на икономическата система.
ДЕСТАБИЛИЗАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic
system destabilizer), икономически дестабилизатор, (*) – дестабилизиращорегулиращата икономическа подсистема (хомеостатично-неподдържащата
регулираща икономическа подсистема) R на системата на дестабилизиращо
икономическо регулиране (на системата на хомеостатично-неподдържащо
икономическо регулиране) S. В резултат на неговото функциониране системата
S преминава от състояние на устойчиво /стабилно/ икономическо поведение
към състояние на неустойчиво /нестабилно/ икономическо поведение.
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ (destabilization) (кд) – във:
дестабилизация на икономическата система;
икономическа дестабилизация (същото като дестабилизация на икономическата система).
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic
system destabilization), икономическа дестабилизация, (*) – процес на привеждане на икономическата система от състояние на устойчиво /стабилно/
икономическо поведение към състояние на неустойчиво /нестабилно/ поведение. Резултат е от функционирането на икономически дестабилизатор в системата на дестабилизиращо икономическо регулиране (в системата на хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране), което има разходяща
(дивергентна) природа.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР* (destabilizing
economic circuit) – вж. дестабилизиращо регулиращо икономическо въздействие.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (destabilizing
economic regulator), хомеостатично-неподдържащ икономически регулатор,
(според К. Миркович) – същото като дестабилизиращо-регулираща икономическа подсистема (хомеостатично-ненеподдържаща регулираща икономическа подсистема). Осъществява дестабилизиращо икономическо регулиране
под формата на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране. Една от
разновидностите на икономическия регулатор.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩА ВАЛУТНА СПЕКУЛАЦИЯ (destabilising foreign
exchange speculation) (в межд.) – същото като спекулативна валутна операция
(в межд.).
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩА СПЕКУЛАЦИЯ (destabilising speculation) (ки) –
във:
дестабилизираща валутна спекулация (в межд.) (същото като спекулативна валутна операция (в межд.)).
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (destabilizing automatic economic regulation) – вж. автоматично икономическо регулиране.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (destabilizing dynamic economic regulation) – същото като разходящо
динамично регулиране на икономическата система.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (destabilizing dynamic economic regulation) (ки) – във:
дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
система на дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране).
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (destabilizing
economic impact /action/) (ки) – във:
дестабилизиращо регулиращо икономическо въздействие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕСТАБИЛИЗАРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (destabilizing
economic regulation), хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране, (*) – такава разновидност на икономическото регулиране, която наред с
други механизми и предпоставки създава и поддържа икономическата неустойчивост (икономическата нестабилност), т.е. неустойчивостта
/нестабилността/ на икономическата система. Основна форма на неговото
осъществяване е разходящото /дивергентното/ икономическо регулиране. Вж.
система на дестабилизиращо икономическо регулиране.
ДЕСТАБИЛИЗАРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (destabilizing
economic regulation) (ки) – във:
дестабилизиращо автоматично икономическо регулиране (вж. автоматично икономическо регулиране);
дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
дестабилизаращо икономическо регулиране;
дестабилизиращо програмно икономическо регулиране (вж. програмно
икономическо регулиране);
дестабилизиращо следящо икономическо регулиране (вж. следящо
икономическо регулиране);
дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
система на дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране);
система на дестабилизиращо икономическо регулиране;
система на дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране);
функция на дестабилизиращото икономическо регулиране (същото като
разходяща функция на икономическото регулиране).
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО ПРОГРАМНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (destabilizing programme economic regulation) – вж. програмно икономическо регулиране.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО РЕГУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (destabilizing regulative economic impact /action/) (*) – регулиращо икономическо въздействие, изработвано от икономическия регулатор на система
на икономическо регулиране (на регулаторна икономическа система), насоче289
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но към нейната регулируема икономическа подсистема с цел да се премахне
установения икономически хомеостазис на системата и да се наложи нов икономически хомеостазис или да бъде разрушена установената икономическата система. Дестабилизиращото регулиращо икономическо въздействие протича по разходящо-действуваща обратна икономическа връзка (т.е. по хомеостатично-неподдържаща обратна икономическа връзка), която образува
дестабилизиращ икономически контур* (destabilizing economic circuit). Вж.
дестабилизиращо икономическо регулиране.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО СЛЕДЯЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(destabilizing following /tracing/ economic regulation) – вж. следящо икономическо регулиране.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (destabilizing static economic regulation) – същото като разходящо статично регулиране на икономическата система.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(destabilizing static economic regulation) (ки) – във:
дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система)
система на дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране).
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА
СЕ
ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (destabilizingoscillatorly-self-regulative lagging dynamic economic system) – същото като разходящо-монотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа система.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-МОНОТОННО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (destabilizingmonotonously-self-regulative lagging dynamic economic system) – същото като
разходящо-монотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (destabilizatively-regulative economic subsystem), хомеостатичноненеподдържаща регулираща икономическа подсистема, (*) – регулираща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа подсистема R на системата на дестабилизиращо икономическо регулиране (на системата на хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране) S. Подлага на дестабилизиращи регулиращи въздействия дестабилизиращо-регулируемата икономическа подсистема (т.е. хомеостатично-неподдържана регулируема икономическа подсистема) T, като извършва
разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране. Благодарение на това системата S преминава от състояние на устойчиво /стабилно/ икономическо поведение към състояние на неустойчиво /нестабилно/ икономическо поведение.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (destabilizatively-regulative economic subsystem) (ки) – във:
дестабилизиращо-регулираща икономическа подсистема;
оператор на дестабилизиращо-регулиращата икономическа подсистема.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (destabilizatively-regulable economic subsystem), хомеостатичнонеподдържана регулируема икономическа подсистема, (*) – регулируема
икономическа подсистема T на системата на дестабилизиращо икономическо регулиране (на системата на хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране) S. Подложена е на дестабилизиращите регулиращи въздействия
на дестабилизиращо-регулиращата икономическа подсистема (т.е. на хомеостатично-неподдържащата регулираща икономическа подсистема) R, която извършва разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране и благодарение на което системата S преминава от състояние на устойчиво (стабилно)
икономическо поведение към състояние на неустойчиво (нестабилно) икономическо поведение.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (destabilizing-self-regulative
lagging dynamic economic system) – същото като разходящо-саморегулираща се
лагова динамична икономическа система.
ДЕСТАБИЛИЗИРАЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (destabilizing-self-regulative
lagging dynamic economic system) (ки) – във:
дестабилизиращо-колебателно-саморегулираща се лагова динамична
икономическа система (същото като разходящо-монотонно-саморегулираща
се лагова динамична икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дестабилизиращо-монотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа система (същото като разходящо-монотонно-саморегулираща се
лагова динамична икономическа система);
дестабилизиращо-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система (същото като разходящо-саморегулираща се лагова динамична икономическа система).
ДЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (detensive economic growth),
деекстратензивен икономически растеж, хипергенно-екстензивен икономически растеж, анизотропно-екстензивен икономически растеж, дезинтензивен икономически растеж, (*) – икономически растеж, при който
темпът на прираста (growth temp) на ингредера на икономическия растеж
(вж. икономически ингредер) е по-малък от темпа на прираста на ингредора на
икономическия растеж (вж. икономически ингредор). Същото е да се каже, че
при детензивния икономически растеж темпът на икономическия растеж е
по-малък от темпа на прираста на факторите на икономическия растеж. При
него е налице спадаща креативност (в т.ч.и ефективност) на функционирането
на икономическата система (в т.ч. и спадаща ефективност на икономическото
производство), т.е. на факторите на икономическия растеж. В основата му стоят детензивните фактори на икономичекия растеж (същото като дезинтензивни фактори на икономическия растеж). Разновидност е на екстратензивния икономически растеж. Вж. основна класификация на икономическия растеж и типология на икономическия растеж.
Според креативната бинарна типология на икономическия растеж детензивният икономически растеж има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH по-малка от нула (това е детензивността на икономическия растеж) и прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE
по-голяма от единица (това е суперцялостната екстензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) е в това, че не само изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента (GH < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AE > 1) не само изцяло, но дори и повече това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------формира темпа на растежа, където GH + AE = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически растеж, изцяло-екстензивния икономически растеж, анизотропния
икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
хомогенно-екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически
растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващоинекстензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на деекстратензивния растеж са детензивният продуктов
икономически растеж* (detensive product economic growth), детензивният
факторов икономически растеж* (detensive factor economic growth), детензивният полезностен икономически растеж* (detensive utility economic
growth), детензивният стойностен икономически растеж* (deextratensive
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също детензивният стационарен икономически растеж* (detensive stationary economic growth) и детензивният нестационарен икономически растеж* (detensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕТЕНЗИВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (detensive
factor of the economic growth), съкратено от деекстратензивен фактор на
икономическия растеж, дезинтензивен фактор на икономическия растеж,
– проявление на фактор на икономическия растеж (респ. на фактори на икономическия растеж) в случаите, когато той съдействува за понижаване на
ефективността на функционирането на икономическата система, в т.ч. и на
ефективността на икономическото производство. Към това се отнасят влошаването на организацията и управлението на производството и труда, на социалните условия, на пазарната среда и т.н. Представлява детензивното (дезинтензивното) действие на факторите на растежа. Разновидност е на екстратензивния фактор на икономическия растеж.
ДЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (detensivition of
the economic growth), съкратено от деекстратензивиране на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на детензитета на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж), който е абсолютно
изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато детензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е детензификация на икономическия растеж (съкратено от деекстратензификация на
икономическия растеж) [покачване на детензивността на икономическия
растеж (съкратено от деекстратензивноста на икономическия растеж), т.е.
нарастване на относителния дял на детензитета в темпа на растежа], а когато
детензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субдеекстратензификация на икономическия растеж (спадане на детензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на детензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (detensity of the
economic growth), съкратено от деекстратензивност на икономическия растеж, субадиекстратензивност на икономическия растеж, (*) – екстратензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие H < 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстензивността на икономическия растеж, която е допълвана от деекстратензивността до единица, е
суперцялостната екстензивност на икономическия растеж (последната същото като хипергенна екстензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста. Съставка е на деаекстратензивността на икономическия растеж. Тя е частното между деекстратензитета на икономическия растеж h <
0 и темпа на растежа.
Разновидности на детензивността са детензивността на продуктовия
икономически растеж* (detensity of the product economic growth) [съкратено
от деекстратензивност на продуктовия икономически растеж* (deextratensity of the product economic growth)], детензивността на факторовия ико294
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж* (detensity of the factor economic growth) [съкратено от деекстратензивност на факторовия икономически растеж* (deextratensity of
the factor economic growth)], детензивността на полезностния икономически растеж* (detensity of the utility economic growth) [съкратено от деекстратензивност на полезностния икономически растеж* (deextratensity of the
utility economic growth)], детензивността на стойностния икономически
растеж* (detensity of the value economic growth) [съкратено от деекстратензивност на стойностния икономически растеж* (deextratensity of the value
economic growth)] (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна детензивност на икономическия растеж* (constant detensity of the economic
growth) [съкратено от постоянна деекстратензивност на икономическия
растеж* (constant deextratensity of the economic growth)] (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и променлива детензивност на икономическия растеж* (variable detensity of the economic growth) [съкратено от
променлива деекстратензивност на икономическия растеж* (variable deextratensity of the economic growth)] (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива деекстратензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable deextratensity of the economic
growth) и невремево-променлива деекстратензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable deextratensity of the economic growth)]. Промените на деекстратензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлив деекстратензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата деекстратензивност са (а) покачващата се
детензивност на икономическия растеж* (raising detensity of the economic
growth) [съкратено от покачваща се деекстратензивност на икономическия
растеж* (raising deextratensity of the economic growth)], което е деекстратензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата детензивност на
икономическия растеж* (subsiding detensity of the economic growth) [съкратено от спадаща деекстратензивност на икономическия растеж* (subsiding
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------deextratensity of the economic growth)], което е субдеекстратензификация на
икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се деекстратензивност образуват понятието за неспадаща деекстратензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding deextratensity of the economic growth)
[което е несубдеекстратензификация на икономическия растеж* (unsubdeextratensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата деекстратензивност образуват понятието за непокачваща се деекстратензивност на
икономическия растеж* (unraising deextratensity of the economic growth) [което е недеекстратензификация на икономическия растеж* (undeextratensification of the economic growth)].
ДЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (detensitial economic
growth), деекстратензивностен икономически растеж, субадиекстратензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната
бинарна типология на екстратензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има детензивността на икономическия растеж (същото като деекстратензивност на икономическия растеж) (вж. и деекстратензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така
че общата им сума (заедно с това на детензивността) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (deetensivity of the
economic growth), съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж,
субадиекстратензитет на икономическия растеж, (*) – екстратензитет на
икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно изразено отрицателно участие h < 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Екстензитетът
на икономическия растеж, който е допълван от детензитета до темпа на растежа y, е суперцялостният екстензитет на икономическия растеж (последното същото като хипергенен екстензитет на икономическия растеж).
Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на деаекстратензитета на икономическия растеж.
Частното между детензитета и темпа на растежа е детензивността на икономическия растеж (съкратено от деекстратензивността на икономическия
растеж) H < 0.
Разновидности на детензитета са детензитетът на продуктовия икономически растеж* (detensivity of the product economic growth) [съкратено от
деекстратензитетът на продуктовия икономически растеж* (deextratensivity of the product economic growth)], детензитетът на факторовия икономически растеж* (detensivity of the factor economic growth) [съкратено от
деекстратензитетът на факторовия икономически растеж* (deextratensivity of the factor economic growth)], детензитетът на полезностния икономически растеж* (detensivity of the utility economic growth) [съкратено от
деекстратензитетът на полезностния икономически растеж* (deextratensivity of the utility economic growth)], детензитетът на стойностния икономически растеж* (detensivity of the value economic growth) [съкратено от
деекстратензитетът на стойностния икономически растеж* (deextratensivity of the value economic growth)] (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен детензитет на икономическия растеж* (constant detensivity of the economic
growth) [съкратено от постоянен деекстратензитет на икономическия
растеж* (constant deextratensivity of the economic growth)] (който е понятие на
стационарния икономически растеж) и променлив детензитет на икономическия растеж* (variable detensivity of the economic growth) [съкратено от
променлив деекстратензитет на икономическия растеж* (variable deextratensivity of the economic growth)] (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив деекстратензитет на икономическия растеж* (temporally-variable deextratensivity of the economic
growth) и невремево-променлив деекстратензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable deextratensivity of the economic growth)]. Промените на детензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на
прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив детензитет на икономическия растеж. Разновидности на
променливия детензитет са (а) покачващият се детензитет на икономическия растеж* (raising detensivity of the economic growth) [съкратено от покачващ се деекстратензитет на икономическия растеж* (raising deextratensivity of the economic growth)], което е детензивиране на икономическия растеж
(съкратено от деекстратензивиране на икономическия растеж), и (б) спадащият детензитет на икономическия растеж* (subsiding detensivity of the
economic growth) [съкратено от спадащ деекстратензитет на икономическия растеж* (subsiding deextratensivity of the economic growth)], което е субдеекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се детензитет образуват понятието за неспадащ деекстратензитет на икономическия растеж* (unsubsiding deextratensivity of the
economic growth) [което е несубдеекстратензивиране на икономическия
растеж* (unsubdeextratensivition of the economic growth)], а постоянният и
спадащият деекстратензитет образуват понятието за непокачващ се деекстратензитет на икономическия растеж* (unraising deextratensivity of the
economic growth) [което е недеекстратензивиране на икономическия растеж* (undeextratensivition of the economic growth)].
ДЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (detensification
of the economic growth), съкратено от деекстратензификация на икономическия растеж, (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на детензивността на икономическия растеж
(съкратено от деекстратензивност на икономическия растеж), която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на детензитета на икономическия
растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж) в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на деекстратензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва деекстратензисуфикация на икономическия растеж* (deextratensisufication of the economic growth) [което е същото като деекстратензифициране на икономическия растеж* (deextratensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва деекстратензидефикация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (deextratensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
ДЕТЕРМИНАНТ (determinant) (кд) – във:
икономически детерминант (същото като определящ икономически ингредиент).
ДЕТЕРМИНАНТА НА ВРОНСКИЙ, Ж. (Wroncki determinant) – въведена от
Ж. Вронский детерминанта на система от n вектор-функции с размерност n от
вида
ϕi (t ) = (ϕ1i (t ), ϕi2 (t ), ..., ϕin (t )), i =1, 2, ..., n,

който има следната форма:

W (ϕ1 (t ), ϕ 2 (t ), ..., ϕ n (t )) =

ϕ 11(t ), ϕ 12 (t ), ..., ϕ 1n (t )
ϕ 12 (t ), ϕ 22 (t ), ..., ϕ n2 (t )
−−

−−

...,

−−

.

ϕ 1n (t ), ϕ n2 (t ), ..., ϕ nn (t )
Детерминантата на Ж. Вронский на n скаларни функции f1(t), f2(t), …, fn(t), които имат производни до (n–1)-ти порядък включително, се представя от израза

W ( f1 (t ), f 2 (t ), ..., f n (t )) =

f1 (t ),
f1′(t ),

f 2 (t ),
f 2′ (t ),

...,
...,

f n (t )
f n′ (t )

−−

−−

...,

−−

f1( n −1) (t ),

f 2( n −1) (t ), ...,

.

f n( n −1) (t )

Ако вектор-функциите
ϕi (t ) = (ϕ1i (t ), ϕi2 (t ), ..., ϕin (t )), i =1, 2, ..., n,

са линейно зависими в множеството E, тогава
W (ϕ1 (t ), ϕ 2 (t ), ..., ϕ n (t )) = 0, t ∈ E.

Ако скаларните функции f1(t), f2(t), …, fn(t) са линейно зависими в множеството
E, тогава
W ( f1 (t ), f 2 (t ), ..., f n (t )) = 0, t ∈ E.

299

1611

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обратното твърдение в общия случай не е вярно, т.е. тъждественото изравняване с нула на детерминантата на Ж. Вронский не е достатъчно условие за линейна независимост на n функции в това множество.
ДЕТЕРМИНАНТА НА ГРАМ, ДЖ. (Gram determinant) в икономиката – детерминанта от вида
Γ = Γ(a1 , a2 , ..., a n ) = det (ai , ak ) , i, k =1, 2, ..., n,

където a1, a2, …, an са елементи на хилбертово икономическо пространство
(респ. на предхилбертово икономическо пространство), а (ai, ak) са тяхно скаларно произведение. Тя е детерминанта на неотрицателната ермитова икономическа форма (Hermitian economic form), състояща се от икономически елементи, а именно
n

n

∑ ∑ (ai , ak )ξ iξ k
i =1 k =1

2

n

=

∑ aiξ i

.

i =1

Детерминантата на Дж. Грам притежава следните свойства. Първо, тя е неотрицателна, т.е. Γ ≥ 0, като в т.ч. равенството Γ ≥ 0 е валидно тогава и само тогава, когато нейните вектори са линейно зависими. Второ,
Γ(a1, a2, …, an) ≤ Γ(a1, a2, …, ap).Γ(ap+1, …, an),
като в т.ч. равенството има място тогава и само тогава, когато икономическите
подпространства L(a1, a2, …, ap) и L(ap+1, …, an) са ортогонални или една от детерминантите Γ(a1, a2, …, ap) и Γ(ap+1, …, an) е равна на нула. Трето,
Γ(a1, a2, …, an) = Γ(a1, a2, …, an-1) h2 ,
където
n −1

h=

1

min
2

x , x , ..., x

n −1

a n − ∑ x i ai
i =1

е разстоянието от елемента an до икономическото подпространство L(a1, a2, …,
an-1), т.е. е най-доброто квадратично приближение на an към полиномите от виn −1

да

∑ x i ai .

В случай че икономическите елементи a1, a2, …, an изграждат n-

i =1

мерните вектори
ai = (ai1 , ai2 , ..., ain ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тогава

(

Γ(a1 , a2 , ..., an ) = det aij

),
2

i, j =1, 2, ..., n.

ДЕТЕРМИНАНТА НА МАТРИЦА (matrix determinante), определител на
матрица, – вж. матрица.
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ЦЕНАТА (determinants of product demand elasticity to price) (в
микр.) – към тях се числят такива определители като: наличието на близки заместители на икономическия продукт (наличието на повече заместители прави
търсенето на продукта по-силно еластично към цената); относителният дял на
разхода за дадения продукт в общия доход на потребителя (колкото повече този разход в общия доход е по-голям, толкова по-силноеластично към цената е
търсенето на продукта); продължителността на периода на продуктовото търсене (по-продължителното търсене, например дългосрочното продуктово търсене обуславя по-голяма еластичност на това търсене към цената); полезностният обхват на продукта (колкото повече потребителни свойства има продуктът, толкова по-голяма е еластичността на неговото търсене към цената).
ДЕТЕРМИНАТОР (determinator) (кд) – във:
икономически детерминатор.
ДЕТЕРМИНИРАН ВРЕМЕВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (determinate
temporal economic process) – времеви икономически процес, извършван от детерминирана динамична икономическа система. Времеви икономически процес, който едновременно с това е и детерминиран икономически процес.
ДЕТЕРМИНИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (determinate economic
automaton) – краен икономически автомат (в качеството му на математически
модел на динамична икономическа система с дискретно време) M = (Q, X, Y,
Ψ, Φ), функцията на икономическите преходи* (вж. икономически автомат, алгебра на икономическите автомати и функция на икономическия автомат) на който е навсякъде определена (еднозначна) икономическа функция
Ψ : Q × X → Q, където Q е множеството от състояния на икономическия автомат, а X е множеството на входните икономически въздействия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕТЕРМИНИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПОНЕНТ (determinate economic component) – същото като регулярен икономически компонент.
ДЕТЕРМИНИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (determinate economic
process /motion/) (ки) – във:
детерминиран управляем икономически процес (вж. управленски икономически процес).
ДЕТЕРМИНИРАН УПРАВЛЯЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (determinate dirigible /controllable/ economic process /motion/) – вж. управленски икономически процес.
ДЕТЕРМИНИРАНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (determinate dynamic economic system) – времево-динамична икономическа система, която едновременно с това е и детерминирана икономимческа система.
Описва се с диференциални уравнения с детерминирани параметри (детерминирани икономически величини и детерминирани икономически функции). Тя
извършва детерминиран времеви икономически процес.
ДЕТЕРМИНИРАНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА С
ДВАМА УЧАСТНИКА (determinate differential economic game with two
players) (ки) – във:
непрекъсната детерминирана диференциална икономическа игра с двама
участника.
ДЕТЕРМИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (determinate economic quantity /value/) – частен случай на икономическа величина, при който
измерваното чрез нея икономическо явление със сигурност се осъществява (не
може да не се осъществи) при обстоятелствата (условията), при които се извършва, както и при тяхното повторение. На нея противостои случайната икономическа величина. Всички разновидности на икономическата величина
изобщо (без случайната) са приложими и към детерминираната икономическа
величина. Ако не е указано друго, под икономическа величина обикновено се
подразбира детерминираната икономическа величина.
ДЕТЕРМИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (determinate economic
system), нестохастична икономическа система, – икономическа система, чието поведение е невероятностно, едновариантно, определено. При повтаряне
на едно и също входно въздействие и при постоянни други външни условия тя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реагира по еднакъв начин, има единствен изход (скаларен, векторен или матричен), който се реализира с вероятност, равна на единица. Причината за икономическата детерминираност се съдържа в структурата на нестохастичната
система, която не създава степени свобода в нейното функциониране. Поведението й се определя от единственото възможно съчетание и едновременното
въздействие на вътрешните и външните фактори, които са предварително определени. Функционирането (трансформирането на входа в изход) на нестохастичната икономическа система е детерминиран икономически процес. Затова при нея не възниква възможност и необходимост от вземане на управленско икономическо решение. Детерминираната икономическа система не може
да бъде кибернетична икономическа система, но отделни нейни разновидности могат да притежават останалите свойства (извън икономическата стохастичност, икономическата оптималност и икономическата управляемост) на
кибернетичните системи като динамичност, регулируемост, динамична устойчивост, йерархичност, равновесност. Според тези признаци могат да бъдат
разграничени статични и динамични, регулаторни и нерегулаторни, устойчиви
и неустойчиви, йерархични и нейерархични, равновесни и неравновесни нестохастични икономически системи.
ДЕТЕРМИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (determinate economic
function) – частен случай на икономическа функция, чието значение е детерминирана икономическа величина. На нея противостои случайната икономическа функция. Всички разновидности на икономическата функция изобщо
(без случайната) са приложими и към детерминираната икономическа функция. Ако не е указано друго, под икономическа функция обикновено се подразбира детерминираната икономическа функция.
ДЕТЕРМИНИРАНА РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ* (determinate regulatory system of economic management
/control/) – вж. детерминирана система на икономическо регулиране.
ДЕТЕРМИНИРАНА РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (determinate regulatory system of an economic management
/control/) (ки) – във:
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране).
ДЕТЕРМИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(economic regulation determinate system) – система на икономическо регулиране, входът и изходът на която са детерминирани икономически величини, детерминирани икономически функции или детерминирани икономически процеси. Тя се отличава с детерминирано икономическо поведение (determinate
economic behaviour), а в нея се извършва детерминирано икономическо регулиране (determinate economic regulation). Според К. Миркович, ако в нея се
осъществява експлицитно-обусловено икономическо регулиране, детерминираната система на икономическо регулиране представлява детерминирана регулаторна система на икономическо управление* (determinate regulatory
system of an economic management /control/). Нейни разновидности са детерминираната система на автоматичното икономическо регулиране
(determinate system of an automatic economic regulation), детерминираната
система на програмното икономическо регулиране (determinate system of a
programme economic regulation) и детерминираната система на следящото
икономическо регулиране (determinate system of a following economic
regulation). Според динамичните свойства на нейното функциониране се разграничават стационарна детерминирана система на икономическо регулиране
и нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране. Вж.
стохастична система на икономическо регулиране.
ДЕТЕРМИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(economic regulation determinate system) (ки) – във:
детерминирана система на икономическо регулиране;
нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
стационарна детерминирана система на икономическо регулиране.
ДЕТЕРМИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(determinate system of economic management /control/) (ки) – във:
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
304
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране).
ДЕТЕРМИНИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ (determinate economic field)
– разновидност на икономическо поле. То е някаква детерминирана икономическа функция на няколко аргумента (при частен случай – на един), т.е. е някаква детерминирана икономическа функция на точка от област на определено
пространство (в т.ч. и на определено икономическо пространство). чието значение е детерминирана икономическа величина. На него противостои случайното икономическо поле. Всички разновидности на икономическото поле
изобщо (без случайното) са приложими и към детерминираното икономическо
поле. Ако не е указано друго, под икономическо поле обикновено се подразбира детерминираното икономическо поле.
ДЕТЕРМИНИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (determinate economic
development) (ки) – във:
фаза на детерминираното икономическо развитие (вж. икономическа
бифуркация).
ДЕТЕРМИНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (determining
economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ДЕТЕРМИНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (determining
economic subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ДЕТЕРМИНИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (determining
economic relation) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ДЕТЕРМИНИРАНОСТ (economic determinancy) (кд) – във:
икономическа детерминираност (същото като детерминираност на икономическата система).
ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic
system determinancy) – основно свойство на детерминираните икономически
системи. Изразява се в това, че при дадено входно въздействие и при постоян305
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни други външни условия икономическата система има един единствен възможен вариант на поведение (характеризира се с едновариантен изход, който
може да бъде скаларен, векторен или матричен). Противостои на понятието за
икономическа стохастичност, което е основно свойство на стохастичните
икономически системи.
ДЕТЕРМИНИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (determinable
economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ДЕФЕКТЕН ВАЛУТНОКУРСОВ МОДЕЛ (defective exchange-rate model) (в
межд.) – вж. концепция за несигурността на валутния курс (в межд.).
ДЕФИНИРУЕМОСТ (definability) (кд) – във:
ингредиентна икономическа дефинируемост.
ДЕФИНИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (definite economic automaton) – краен икономически автомат (в качеството му на математически модел
на крайна динамична икономическа система с дискретно време) M = (Q, X, Y,
Ψ, Φ), за когото съществува такова число t, щото всяко входно икономическо
въздействие с дължина t привежда автомата от всяко произволно състояние в
едно и също състояние, зависещо от това входно икономическо въздействие.
Петорката (Q, X, Y, Ψ, Φ) се задава, първо, от три основни непразни икономически множества X, Y и Q [където X е множеството на входните икономически въздействия [представено от входната икономическа азбука* (economic
alphabet), състояща се от символи], Y е множеството на изходните икономически въздействия (представено от изходната икономическа азбука, също състояща се от символи) и Q е множеството на икономическите състояния на автомата] и, второ, от две икономически функции – функцията на икономическите преходи (вж. икономически автомат, алгебра на икономическите
автомати и функция на икономическия автомат) Ψ : Q × X → Q и функцията на изходните икономически въздействия (също) Φ : Q × X → Y .
ДЕФИНИТИВНА ОБЛАСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ (economic function definition range) – същото като област на определението на
икономическата функция.
ДЕФИНИТИВНА ОБЛАСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР (definition area /range/ of the economic operator) – същото като област на определени-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето на икономическия оператор. Вж. и оператор на икономическата система.
ДЕФИНИЦИЯ (definition) (кд) – във:
икономическа дефиниция.
ДЕФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (defitensive economic
growth), хипергенно-котензивен икономически растеж, анизотропнокотензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI помалка от нула (това е дефитензивността на икономическия растеж) и прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO по-голяма от единица
(това е суперцялостната котензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж е в
това, че не само изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
(GFI < 0), но дори може има и негативен принос във формирането на темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (относително изразен
чрез коефициента ACO > 1) не само изцяло, но дори и повече това формира
темпа на растежа, където GFI + ACO = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-котензивния икономически
растеж, изцяло-котензивния икономически растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, хомогенно-котензивния
икономически растеж, инкотензивния икономически растеж, хомогеннокотензивния икономически растеж, инкотензивния икономически растеж,
изцяло-кофитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващокофитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на дефитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са деквантитензивният икономически растеж, деекстензивният икономически растеж, декатензивният икономически растеж, деинтертензивният икономически растеж. Разновидности на дефитензивния
растеж са дефитензивният продуктов икономически растеж* (defitensive
product economic growth), дефитензивният факторов икономически рас307
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (defitensive factor economic growth), дефитензивният полезностен
икономически растеж* (defitensive utility economic growth), дефитензивният стойностен икономически растеж* (defitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също дефитензивният стационарен икономически растеж* (defitensive stationary economic growth) и дефитензивният нестационарен икономически растеж* (defitensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ДЕФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (defitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дефитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато дефитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е дефитензификация на икономическия растеж (покачване на дефитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на дефитензитета в темпа на растежа), а когато дефитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субдефитензификация на икономическия растеж (спадане на дефитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дефитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (defitensity of
the economic growth), субадифитензивност на икономическия растеж, (*) –
фитензивност на икономическия растеж, която е по-малка от нула; относително изразено отрицателно участие FI < 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от decreasing). Котензивността на икономическия растеж, която допълва дефитензивността до единица, е суперцялостната котензивност на икономическия растеж (последната същото като хипергенна котензивност на икономическия
растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
308
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на деафитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между дефитензитета на икономическия
растеж fi < 0 и темпа на растежа.
Форми на проявление на дефитензивността (вж. икономическа форма) са
деквантитензивността на икономическия растеж, деекстензивността на
икономическия растеж, декатензивността на икономическия растеж, деинтертензивността на икономическия растеж. Разновидности на дефитензивността са още дефитензивността на продуктовия икономически растеж*
(defitensity of the product economic growth), дефитензивността на факторовия икономически растеж* (defitensity of the factor economic growth), дефитензивността на полезностния икономически растеж* (defitensity of the
utility economic growth), дефитензивността на стойностния икономически
растеж* (defitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна дефитензивност на икономическия растеж* (constant defitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива дефитензивност на икономическия растеж* (variable defitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива дефитензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable defitensity of the economic growth) и невремевопроменлива дефитензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable defitensity of the economic growth)]. Промените на дефитензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
дефитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
дефитензивност са (а) покачващата се дефитензивност на икономическия
растеж* (raising defitensity of the economic growth), което е дефитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата дефитензивност на икономическия растеж* (subsiding defitensity of the economic growth), което е суб309
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се дефитензивност образуват понятието за неспадаща дефитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding defitensity of the
economic growth) [което е несубдефитензификация на икономическия растеж* (unsubdefitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата дефитензивност образуват понятието за непокачваща се дефитензивност на икономическия растеж* (unraising defitensity of the economic growth)
[което е недефитензификация на икономическия растеж* (undefitensification of the economic growth)].
ДЕФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (defitensitial
economic growth), субадифитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има дефитензивността на икономическия растеж (вж. и дефитензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
дефитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа).
ДЕФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (defitensivity of the
economic growth), субадифитензитет на икономическия растеж, (*) – фитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от нула; абсолютно
изразено отрицателно участие fi < 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен,
определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
decreasing). Котензитетът на икономическия растеж, който допълва дефитензитета до темпа на растежа y, е суперцялостният котензитет на икономическия растеж (последното същото като хипергенен котензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция в темпове на прираста. Той е съставка на деафитензитета на икономическия растеж. Частното между дефитензитета и темпа на растежа е дефитензивността на икономическия растеж FI < 0.
Форми на проявление на дефитензитета (вж. икономическа форма) са деквантитензитетът на икономическия растеж, деекстензитетът на икономическия растеж, декатензитетът на икономическия растеж, деинтертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на дефитензитета са още
дефитензитетът на продуктовия икономически растеж* (defitensivity of
the product economic growth), дефитензитетът на факторовия икономически растеж* (defitensivity of the factor economic growth), дефитензитетът на
полезностния икономически растеж* (defitensivity of the utility economic
growth), дефитензитетът на стойностния икономически растеж* (defitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен дефитензитет на икономическия растеж* (constant defitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив дефитензитет на икономическия растеж* (variable defitensivity
of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив дефитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable defitensivity of the economic growth) и невремевопроменлив дефитензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable defitensivity of the economic growth)]. Промените на дефитензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив дефитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия дефитензитет са (а) покачващият се дефитензитет на икономическия растеж*
(raising defitensivity of the economic growth), което е дефитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият дефитензитет на икономическия
растеж* (subsiding defitensivity of the economic growth), което е субдефитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се дефитензитет образуват понятието за неспадащ дефитензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (unsubsiding defitensivity of the economic growth) [което е несубдефитензивиране на икономическия растеж* (unsubdefitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият дефитензитет образуват понятието за непокачващ се дефитензитет на икономическия растеж* (unraising defitensivity of the economic growth) [което е недефитензивиране на икономическия растеж* (undefitensivition of the economic growth)].
ДЕФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (defitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дефитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на дефитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на дефитензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва дефитензисуфикация на икономическия растеж* (defitensisufication of the economic
growth) [което е същото като дефитензифициране на икономическия растеж* (defitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва дефитензидефикация на икономическия растеж* (defitensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЕФИЦИТ (deficit) (кд) – във:
абсолютен бюджетен дефицит (в макр.);
активен бюджетен дефицит (в макр.);
алгебричен бюджетен дефицит (в макр.);
бюджен (в макр.);
дефицит на бюджетното равновесие (в макр.);
дефицит на общественото производство (в маркс.) (вж. народностопански критерий за оптималност в руската икономико-математическа школа (в маркс.));
дефицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
дефицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции);
дефицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));

312

1624

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
дефицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дефицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
дефицит по търговския баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на търговския баланс (в межд.));
експанзионистичен бюджетен дефицит (в макр.);
експанзионистичен ефект на бюджетният дефицит върху агрегатното
продуктово търсене (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху вътрешния бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху държавния дълг
(в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху нетните активи
(в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху пълния бюджетен банас (в макр.);
модели на бюджетния дефицит (в макр.);
монетизация на бюджетния дефицит (в макр.);
пазарен дефицит (в микр.) (същото като пазарно свръхтърсене (в микр.));
пасивен бюджетен дефицит (в макр.);
политика на бюджетния дефицит (в макр.);
политика на бюджетния дефицит без разходи (в макр.) (същото като
едностранна данъчна политика (в макр.));
правителствен дефицит (в макр.);
продуктов пазарен дефицит (в микр.) (същото като пазарно свръхтърсене
на продукта (в микр.));
пълен бюджетен дефицит (в макр.);
реален бюджетен дефицит (в макр.);
рестриктивен бюджетен дефицит (в макр.);
рестриктивен ефект на бюджетният дефицит върху агрегатното продуктово търсене (в макр.);
структурен бюджетен дефицит (в макр.);
текущ бюджетен дефицит (в макр.);
цикличен бюджетен дефицит (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФИЦИТ БЕЗ РАЗХОДИ (deficit without spending) (ки) – във:
политика на бюджетния дефицит без разходи (в макр.) (същото като
едностранна данъчна политика (в макр.)).
ДЕФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (deficit of the balance in basic transactions) (ки) – във:
дефицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.)).
ДЕФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (deficit of the balance in current transactions) (ки) – във:
дефицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции).
ДЕФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ (deficit of the
balance in trade transactions) (ки) – във:
дефицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.)).
ДЕФИЦИТ НА БЮДЖЕТНОТО РАВНОВЕСИЕ (deficit of budget
equilibrium) (в макр.) – според него допустимо е само такова увеличаване на
бюджетния дефицит (в макр.), при което относителният показател за държавния дълг (в макр.) [отношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (в макр.)] се запазва като постоянна величина.
ДЕФИЦИТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (deficit of the social
production) (в маркс.) – вж. народностопански критерий за оптималност в
руската икономико-математическа школа (в маркс.).
ДЕФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ*
(deficit of the balance of payments in basic transactions) (в межд.) – същото като
пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.).
ДЕФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ*
(deficit of the balance of payments in current transactions) (в межд.) – същото като
пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ*
(deficit of the balance of payments in trade transactions) (в межд.) – същото като
пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.).
ДЕФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ* (counterweight transactions balance deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.).
ДЕФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of
payments on capital transactions deficit) (в межд.) – същото като отрицателно
салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.).
ДЕФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance-ofpayments deficit on current transactions; current transactions balance deficit) (в
межд.) – същото като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в
межд.).
ДЕФИЦИТ ПО ОБЩИЯ БАЛАНС (general balance deficit) (ки) – във:
дефицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
ДЕФИЦИТ ПО ОБЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (general balance-ofpayments deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.).
ДЕФИЦИТ ПО ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance-of-payments deficit) (ки) –
във:
дефицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
ДЕФИЦИТ ПО ТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС (merchandise balance-of-trade deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на търговския баланс (в
межд.).
ДЕФИЦИТЕН РАЗХОД (deficit spending) (ки) – във:
бюджетна политика на дефицитни разходи (в макр.).
ДЕФИЦИТНА БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ (deficiency fiscal expansion) (в
макр.) – същото като дефицитно финансиране (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФИЦИТНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (deficiency fiscal policy) (ки) –
във:
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
ДЕФИЦИТНА ЕКСПАНЗИЯ (deficiency expansion) (ки) – във:
дефицитна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като дефицитно финансиране (в макр.)).
ДЕФИЦИТНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (deficiency
combined fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетнонеравновесна комбинирана
бюджетна политика (в макр.), която предизвиква нарастване на бюджетния
дефицит (в макр.), респ. намаляване на бюджетния суфицит.
ДЕФИЦИТНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (deficiency combined policy)
(ки) – във:
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
ДЕФИЦИТНА ПОЛИТИКА (deficiency policy) (ки) – във:
безразходна дефицитна политика (в макр.) (същото като безразходно дефицитно финансиране (в макр.));
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разходна дефицитна политика (в макр.) (същото като разходно дефицитно финансиране (в макр.)).
ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО НЕРАВНОВЕСИЕ* (deficient budget disequilibrium) (в макр.) – положение на държавния бюджет (в макр.), при което
присъщите (собствените) бюджетни разходи превишават присъщите (собствените) бюджетни приходи. Показва наличието на бюджетен дефицит (в
макр.).
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ* (counterweight transactions balance deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.).
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on capital transactions deficit) (в межд.) – същото като
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ
(balance-of-payments deficit on current transactions; current transactions balance
deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на баланса на текущите
операции (в межд.).
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА ОБЩИЯ БАЛАНС (general balance deficit) (ки)
– във: дефицитно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.));
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА ОБЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (general
balance-of-payments deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.).
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance-of-payments
deficit) (ки) – във:
дефицитно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
ДЕФИЦИТНО САЛДО НА ТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС (merchandise balance
of trade deficit) (в межд.) – същото като отрицателно салдо на търговския баланс (в межд.).
ДЕФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (deficient disequilibrium) (ки) – във:
дефицитно бюджетно неравновесие (в макр.).
ДЕФИЦИТНО ФИНАНСИРАНЕ (deficit financing) (в макр.), дефицитна
бюджетна експанзия (в макр.), – планиране и поддържане от държавата на
превишение на бюджетните приходи над бюджетните разходи с цел да се провежда експанзионистична бюджетна политика (в макр.) [а оттам и на експанзионистична макроикономическа политика (в макр.) изобщо] на разширяване
на агрегатното продуктово търсене (в макр.); бюджетна експанзия (в макр.),
финансирана с правителствени заеми.
ДЕФИЦИТНО ФИНАНСИРАНЕ (deficiency funding) (ки) – във:
безразходно дефицитно финансиране (в макр.);
дефицитно финансиране (в макр.);
разходно дефицитно финансиране (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФЛАТОР (deflator) (в макр.) – осреднен индекс на цените на всички блага,
включени в народностопанския макроикономически продукт (в макр.). Той е
цената на агрегатния народностопански макроикономически продукт (в
макр.). Същото е като абсолютно равнище на цените (в макр.) и като агрегатен индекс на цените (в макр.). Негови разновидности са дефлаторът на
брутния вътрешен продукт (в макр.) и дефлаторът на брутния национален
продукт (в макр.).
ДЕФЛАТОР (deflator) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор (в макр.);
безусловен ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
безусловен ценови дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
дефлатор (в макр.).
дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.).
дефлатор на брутния национален продукт (в макр.).
ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross domestic product
defiator; GDP deflator) (в макр.) – осреднен индекс на цените на всички блага,
включени в брутния вътрешен продукт (в макр.). Той е една от разновидностите на дефлатора (в макр.).
ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (domestic product deflator) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.).
ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross national
product defiator; GNP deflator) (в макр.) – осреднен индекс на цените на всички
блага, включени в брутния национален продукт (в макр.). Той е една от разновидностите на дефлатора (в макр.).
ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (national product
deflator) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
дефлатор на брутния национален продукт (в макр.).
ДЕФЛАЦИОНЕН НАТИСК (deflationary pressure) (ки) – във:
област на вътрешното неравновесие при дефлационен натиск (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕФЛАЦИОНЕН РАЗРИВ (deflationary gab) (в макр.) – макроикономическа
ситуация [вид инфлация (в макр.)], при която е налице ниско абсолютно равнище на цените (в макр.), придружено с безработица (в макр.) и със свободни
(неизползувани) производствени мощности. При тези условия нарастването на
ефективното търсене (в макр.) частично поражда увеличаване на производството и частично – увеличаване на цените. При такава ситуация политиката на
рефлация (в макр.) предизвиква определено нарастване на цените, което е цената на снижаването на безработицата (в макр.).
ДЕФЛАЦИОННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (deflationary fiscal policy) (в
макр.) – същото като антиинфлационна бюджетна политика (в макр.).
ДЕФЛАЦИОННА ПОЛИТИКА (deflationary policy) (ки) – във:
дефлационна бюджетна политика (в макр.) (същото като антиинфлационна бюджетна политика (в макр.)).
ДЕФЛАЦИОННО НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ПРЕДЛАГАНЕ* (deflationary decrease of the aggregate product supply) (в
межд.) – положение в макроикономиката, когато при постоянна крива на агрегатното продуктоно предлагане (в макр.) кривата на агрегатното продуктово търсене (в макр.) се премества снижаващо наляво и надолу [едновременно спадат равновесният обем на производството и равновесното абсолютно равнище на цените (в макр.)]. То е равно на дефлационно намаляване на
агрегатното продуктово търсене (inflationary increase of the aggregate product
demand) (в межд.).
ДЕФЛАЦИОННО НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ* (deflationary decrease of the aggregate product demand) (в межд.) –
вж дефлационно намаляване на агрегатното продуктово предлагане (в
межд.).
ДЕФЛАЦИОННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ПРЕДЛАГАНЕ* (deflationary increase of the aggregate product supply) (в межд.)
– положение в макроикономиката, когато при постоянна крива на агрегатното продуктово търсене (в макр.) кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.) се премества нарастващо надясно и надолу [едновременно нараства равновесният обем на производството и спада равновесното абсолютно
равнище на цените]. То е равно на дефлационно увеличаване на агрегатно319
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то продуктово търсене (deflationary inecrease of the aggregate product demand)
(в межд.).
ДЕФЛАЦИОННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ* (deflationary inecrease of the aggregate product demand) (в межд.) –
вж. дефлационно увеличаване на агрегатното продуктово предлагане (в
межд.).
ДЕФЛАЦИЯ (deflation) (в макр.) – макроикономическа политика (в макр.) на
снижаване на равнището на цените посредством намаляване на агрегатното
продуктово търсене, постигано с помощта на ограничителна, т.е. на рестриктивна бюджетна политика [например чрез увеличаване на данъците (в
макр.) и намаляване на правителствените разходи (в макр.)] или чрез ограничителна, т.е. рестриктивна парична политика (в макр.) [например чрез увеличаване на лихвените проценти (в макр.) или свиване на паричната маса (в
макр.)]. Дефлацията може да се осъществява както в условия на постоянен отрицателен темп на инфлацията (в макр.), така и на променящ се в посока на
понижаване отрицателен темп на инфлацията. В повечето случаи тя се
придружава със спадане на реалния обем на производството и намаляване на
равнището на инфлацията (в макр.). Чрез дефлацията може да се постигне
общо охлаждане на икономиката, както и да бъде повишен валутният курс (в
межд.) на чуждестранните валути към националната валута, с което се стимулира износът и се подобрява състоянието на платежния баланс. Според Дж.
Кейнс определено недоумение може да предизвика видимата асиметрия между
инфлацията и дефлацията. “Докато дефлацията на ефективното търсене, което
е под равнището, необходимо за пълната заетост, намалява както заетостта,
така и цените, инфлацията над това равнище ще засегне само цените. Тази
асиметрия обаче е просто отражение на факта, че макар наемните работници
винаги да са в състояние да се откажат от работа в такъв мащаб, при който реалната работна заплата пада по-ниско от пределната тежест на труда при дадената величина на заетостта, те не са в състояние да искат да им бъде предоставена работа в мащаби, при които реалната работна заплата не превишава пределната тежест на труда при дадената величина на заетостта” (Кейнс, Дж.
Общая теория занятости, процента и денег. Издательство “Прогресс”, М.,
1978, с. 366). За разлика от дефлацията дезинфлацията (в макр.) изобщо идентифицира снижаването равнището на цените (вкл. и случаите на понижаване
на темпа на инфлацията като процес на намаляване или елиминиране на инф320
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лацията) без да се акцентира върху причините и ситуацията, които обуславят
това явление. В този смисъл дефлацията е частен случай на дезинфлацията.
ДЕФЛАЦИЯ (deflation) (кд) – във:
“девалвация, дефлация, дерегулация” (в межд.) (същото като стандартен
пакет от икономически реформи на Международния валутен фонд- МВФ (в
межд.));
дефлация (в макр.).
ДЕФОЛТ (default) (в макр.) – неизпълнение на договор за заем; несвоевременно изплащане на лихви или на главница по кредитни задължения и по договорни условия за облигационен заем. Дефолт се обявява, когато длъжникът
[частно лице, компания или държава (суверенен дефолт)] не е в състояние да
обслужва цялостните си задължения или части от тях.
ДЕФОРМАЦИЯ (deformation) (ки) – във:
икономическа деформация (вж. икономическа хомотопия).
ДЕФОРМИРУЕМОСТ (deformableness) (ки) – във:
икономическа деформируемост (вж. икономическа хомотопия).
ДЕХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dehomeotensive
economic growth), хипергенно-хомеотензивен икономически растеж, анизотропно-хомеотензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според
хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) деквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност
на икономическия растеж GQ е по-малка от нула и тя е деквантитензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност
на икономическия растеж AR (по-голяма от единица) e суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) деквалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на
икономическия растеж GR е по-малка от нула и тя е деквалитензивността на
икономическия растеж), а нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (по-голяма от единица) e суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж, където GR + AQ = 1 (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената хомеотензивност на икономическия растеж GO (по-малка от нула и тя
е дехомеотензивността на икономическия растеж) е общо понятие за дек321
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантитензивност (която е зададената квантитензивност GQ) и деквалитензивност (която е зададената квалитензивност GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия растеж AO (по-голяма от единица и
тя е суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за суперцялостна квалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на деквантитензивността) и суперцялостна квантитензивност (която е
прилежаща квантитензивност AQ на деквалитензивността), където GO + AO =
1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената хомеотензивност не само изобщо няма принос, но дори има и негативен принос при формирането на темпа на дехомеотензивния растеж, докато прилежащата хомеотензивност не само изцяло, но
дори и повече това формира темпа на този растеж.
Дехомеотензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващохомеотензивния икономически растеж, изцяло-хомеотензивния икономически
растеж, анизотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, хомогенно-хомеотензивния икономически растеж, инхомеотензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на дехомеотензивния растеж са дехомеотензивният продуктов икономически растеж* (dehomeotensive product economic growth),
дехомеотензивният факторов икономически растеж* (dehomeotensive factor economic growth), дехомеотензивният полезностен икономически растеж* (dehomeotensive utility economic growth), дехомеотензивният
стойностен икономически растеж* (dehomeotensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също дехомеотензивният стационарен икономически
растеж* (dehomeotensive stationary economic growth) и дехомеотензивният
нестационарен икономически растеж* (dehomeotensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ДЕХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dehomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за деквантитензивиране на икономическия растеж и деквалитензивиране на икономическия
растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обик322
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено на времето) на дехомеотензитета на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж.
Когато дехомеотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е дехомеотензификация на икономическия растеж (покачване на
дехомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на дехомеотензитета в темпа на растежа), а когато дехомеотензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субдехомеотензификация на икономическия растеж (спадане на дехомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дехомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ДЕХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dehomeotensity of the economic growth), субадихомеотензивност на икономическия
растеж, (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O < 0, която е общо
понятие за деквантитензивност на икономическия растеж и деквалитензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено отрицателно
участие Q < 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, което участие е деквантитензивността на
растежа и чрез което (в проценти) се измерва негативната роля на количествения фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено отрицателно участие R < 0 на някакъв качествен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, което участие е деквалитензивността
на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва негативната роля на качествения фактор при осъществяването на растежа. Дехомеотензивността е
разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка на деахомеотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между дехомеотензитета на икономическия растеж o < 0 и темпа на растежа.
Разновидности на дехомеотензивността са дехомеотензивността на
продуктовия икономически растеж* (dehomeotensity of the product economic
growth), дехомеотензивността на факторовия икономически растеж* (dehomeotensity of the factor economic growth), дехомеотензивността на полезностния икономически растеж* (dehomeotensity of the utility economic
323

1635

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до ДЖОНСЪН, ХАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth), дехомеотензивността на стойностния икономически растеж*
(dehomeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна дехомеотензивност на икономическия растеж* (constant dehomeotensity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянната деквантитензивност и
постоянната деквалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива дехомеотензивност на икономическия
растеж* (variable dehomeotensity of the economic growth) (който е общо понятие за променливата деквантитензивност и променливата деквалитензивност
на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива дехомеотензивност на икономическия растеж* (temporally-variable dehomeotensity of the economic growth) и невремево-променлива
дехомеотензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable dehomeotensity of the economic growth)]. Промените на дехомеотензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
дехомеотензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
дехомеотензивност са (а) покачващата се дехомеотензивност на икономическия растеж* (raising dehomeotensity of the economic growth) (общо понятие
за покачваща се деквантитензивност и покачваща се деквалитензивност на
растежа), което е деквалитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата дехомеотензивност на икономическия растеж* (subsiding dehomeotensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща деквантитензивност и спадаща деквалитензивност на растежа), което е субдехомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се дехомеотензивност образуват понятието за неспадаща дехомеотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding dehomeotensity of the
economic growth) (общо понятие за неспадаща деквантитензивност и неспадаща деквалитензивност на растежа) [което е несубдехомеотензификация на
икономическия растеж* (unsubdehomeotensification of the economic growth)],
а постоянната и спадащата дехомеотензивност образуват понятието за непо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качваща се дехомеотензивност на икономическия растеж* (unraising dehomeotensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се деквантитензивност и непокачваща се деквалитензивност на растежа) [което е недехомеотензификация на икономическия растеж* (undehomeotensification of
the economic growth)].
ДЕХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (dehomeotensitial economic growth), субадихомеотензивностен икономически растеж,
(*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има дехомеотензивността на
икономическия растеж (вж. и дехомеотензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на дехомеотензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови
разновидности са деквантитензивностният икономически растеж и деквалитензивностният икономически растеж.
ДЕХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dehomeotensivity of the economic growth), субадихомеотензитет на икономическия растеж, (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o < 0, който е общо понятие за деквантитензитет на икономическия растеж и деквалитензитет на
икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено отрицателно участие q <
0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е деквантитензитетът на растежа и чрез
което (в процентни пунктове) се измерва негативната роля на количествения
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно
изразено отрицателно участие r < 0 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е деквалитензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва негативната роля на
качествения фактор при осъществяването на растежа. Дехомеотензитетът е
разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на деахомеотензитета на икономическия растеж.
Частното между дехомеотензитета и темпа на растежа е дехомеотензивността на икономическия растеж O < 0.
Разновидности на дехомеотензитета са дехомеотензитетът на продуктовия икономически растеж* (dehomeotensivity of the product economic
growth), дехомеотензитетът на факторовия икономически растеж* (dehomeotensivity of the factor economic growth), дехомеотензитетът на полезностния икономически растеж* (dehomeotensivity of the utility economic
growth), дехомеотензитетът на стойностния икономически растеж* (dehomeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен дехомеотензитет на икономическия растеж* (constant dehomeotensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния деквантитензитет и
постоянния деквалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив дехомеотензитет на икономическия растеж* (variable dehomeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие
за променливия деквантитензитет и променливия деквалитензитет на растежа
и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлив дехомеотензитет на икономическия растеж* (temporallyvariable dehomeotensivity of the economic growth) и невремево-променлив дехомеотензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable dehomeotensivity of the economic growth)]. Промените на дехомеотензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив дехомеотензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия дехомеотензитет са (а) покачващият се дехомеотензитет на икономическия
растеж* (raising dehomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
покачващ се деквантитензитет и покачващ се деквалитензитет на растежа), което е деквалитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият дехомеотензитет на икономическия растеж* (subsiding dehomeotensivity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (общо понятие за спадащ деквантитензитет и спадащ се деквалитензитет на растежа), което е субдехомеотензивиране на икономическия
растеж. В своята общност постоянният и покачващият се дехомеотензитет
образуват понятието за неспадащ дехомеотензитет на икономическия растеж* (unsubsiding dehomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
неспадащ деквантитензитет и неспадащ деквалитензитет на растежа) [което е
несубдехомеотензивиране на икономическия растеж* (unsubdehomeotensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият дехомеотензитет
образуват понятието за непокачващ се дехомеотензитет на икономическия
растеж* (unraising dehomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
непокачващ се деквантитензитет и непокачващ се деквалитензитет на растежа)
[което е недехомеотензивиране на икономическия растеж* (undehomeotensivition of the economic growth)].

ДЕХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (dehomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за деквантитензификация на икономическия растеж и деквалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на дехомеотензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на дехомеотензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на дехомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва дехомеотензисуфикация на икономическия растеж* (dehomeotensisufication of the economic
growth) [което е същото като дехомеотензифициране на икономическия
растеж* (dehomeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва дехомеотензидефикация на икономическия растеж* (dehomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ДЖАКОБИ, К. (Jacoby, K.) (кд) – във:
икономическа матрица на Джакоби, К. (вж. икономически множители
на Ж. Лагранж);
икономическо условие на Джакоби, К. (вж. икономически множители
на Ж. Лагранж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнение на Хамилтон, У. и Дакоби, К. (вж. икономическа задача с
принцип на максимума и икономическа задача на динамичното програмиране).
ДЖЕВЪНС, УЙЛЯМ СТЕНЛИ (1835–1882) (Jevons, William S.) – английски
икономист, математик, статистик и философ. Професор е по логика, философия и политическа икономия в Манчестер през периода 1866–1876 г. Той е
един от крупните представители на математическата школа в субективната
политическа икономия и един от създателите на теорията за пределната полезност. В основата на своите изследвания поставя потребностите на индивида и насочва вниманието си предимно към разкриването закономерностите
на индивидуалното стопанство. Според него основната задача на икономическата наука е изучаването на условията за получаване от потребителя на максимум наслаждение при минимум разходи. Като основен закон на потреблението
той възприема закона на Херман Госен (вж. първи закон на Х. Госен) за намаляващата пределна полезност (вж. закон за намаляващата пределна полезност
на икономическия продукт). Пледира върху необходимостта от използуването
на точни статистически данни и на математически методи в икономиката,
без което е невъзможно да се изследва поведението на потребителя. Стига до
извода, че съотношението, в което се разменят стоките, е равно на обратното
съотношение между крайните степени на техните полезности. Принципът на
изравняването им стои в основата на теорията за размяната на Уйлям Джевънс. Разработва теорема, според която при рационално управление на стопанството пределните полезности на стоките са пропорционални на техните цени.
Неговото основно произведение в областта на икономическата наука е “Теория
на политическата икономия” (Jevons, W. S. Theory of political economy. 1871).
ДЖОНСЪН, ХАРИ (Harry, Johnson) (1923–1977) – канадски икономист със
значими приноси в различни области на икономическата теория. Роден е в
Торонто, чиито университет завършва през 1943 г. През 1946 г. получава втора
бакалавърска диплома в университета в Кеймбридж. Получава магистърски
степени в университета в Торонто през 1947 г. и в Харвардския университет
през 1948 г. Той е редовен професор по икономика в университета “Сейнт
Франсиз Ксавие” в Нова Скотия. Преподава в “Кингс Колидж” в Кеймбридж
до 1956 г., а по-късно е професор по икономика в университета в Манчестер.
През 1958 г. получава докторска степен в Харвардския университет, а от 1959
г. е професор по икономика в Чикагския университет. Едновременно с това е и
гост професор в Лондонската икономическа школа от 1966 до 1977 г. Той е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изтъкнат член на Американската икономическа асоциация, носител е на почетни звания на много университети, президент е на Източната икономическа
асоциация през 1975–1976 г. и е вицепрезидент на Американската икономическа асоциация през 1976 г. Редактира множество реномирани икономически
списания.
Основните направления на научните изследвания на Х. Джонсън са теорията на международната търговия (в межд.), макроикономическата теория,
международните валутни и капиталови отношения, икономическата политика
и политическата икономия. Той е създател на огромен брой икономически
произведения: написва над 500 статии и 35 книги и брошури. От неговото перо
излизат такива публикации като: “Международната търговия и икономическият растеж: студии по чистата теория” (Johnson, H. International Trade and
Economic Growth: Studies in Pure Theory. Harvard University Press, 1958); “Пари,
търсене и икономически растеж: лекции по икономическа теория” (Johnson,
H. Money, Trade and Economic Growth: Survey Lectures in Economic Theory.
Allen Urwin, Harvard University Press, 1962); “Аспекти на теорията на митническите тарифи” (Johnson, H. Aspects of the Theory of Tariffs. Allen Urwin,
Harvard University Press, 1971); “Есета по парична икономика” (Johnson, H.
Essays in Monetary Economics. Allen & Unwin, 1967); “Нови есета по парична
теория” (Johnson, H. Further Essays in Monetary Economics. Harvard University
Press, 1972); “Инфлацията и предизвикателството на монетаристите” (Johnson,
H. Inflation and the Monetarist Controversy. North-Holland, 1972); “Макроикономиката и паричната теория” (Johnson, H. Macroeconomics and Monetary Theory.
Gray-Mills, Aldine, 1972); “Теория на разпределение на дохода” (Johnson, H.
The Theory of Income Distribution Gray-Mills, 1973); “Икономическата политика
към слаборазвитите страни” (Johnson, H. Economic Policies Toward Less
Developed Countries. Brookings Institution, Allen & Unwin, 1967); “За икономическата теория и обществото” (Johnson, H. On Economics and Society.
University of Chicago Press, 1975); “Сянката на Кейнс” (Johnson, H. The
Shadow of Keynes. University of Chicago Press, 1978).
Х. Джонсън въвежда парите в бартерните модели на ранните теоретици на
икономическия растеж, с което доразвива паричната теория. Той е един от
главните теоретици на развитието на паричния подход към платежния баланс.
Наред с Дж. Френкел поддържа схващането, че политиката на уравновесяването на платежния баланс на страната трябва да се съчетава с вътрешна кредитна политика. В тази насока изпъкват неговите произведения “Паричният подход към платежния баланс” (Johnson, H. Monetary Approach to the Balance of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Payment. Allen & Unwin, University of Toronto Press, 1976) и “Икономическата
теория за валутните курсове” (Johnson, H. The Economics of Exchange Rates).
Поддържайки паричния подход, наред с това в статията си “Кейнсианската революция и монетаристката контрареволюция (Johnson, H. The Keynesian
Revolution and the Monetarist Counter-Revolution. – In: American Economic
Review, May 1971) Х. Джонсън прогнозира бързия залез на монетаризма. Това
още веднъж показва, че паричният подход (паричната политика, паричните
мерки) не трябва да се идентифицират с монетаризма като научно направление
и практическа доктрина.
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